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 اهکار ابن هیثمش ،المناظر تأملی در نورشناسی با تأکید بر
 

 *دکتر حسن بلخاری قهی
 

 چکیده

هیاثم و   ها و مجاهدات علمی اندیشمند بزرگی چون ابان  بدون تردید علم نورشناسی با کوشش

ماننادی رساید. کتاابی کاه ناه تنهاا        به اوج و تعالی بی المناظربه ویژه با نگارش کتا، بزرگی چون 

 نیان در این با، را با استناد به روش تجربی کامالًتاریخ نورشناسی را دگرگون ساخته و تعالیم یونا

متحول و بالنده ساخت؛ بلکه چیزی در حدود شش قرن مرجع م لق نورشناسای مادارو و مجاامع    

در المناااظر هااای کسااانی چااون جااراردو کرمونااایی و دون ویتلااو از  علماای اروپااا گردیااد. ترجمااه

 بها به غربیان مؤثر بود. شناساندن این اثر گران

به تفصیل در با، شخصایت   معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و تنقیج المناظرکتابی با عنوان  در

هیاثم   در این مقاله ضمن تأکید بر اهمیّت ابن شده، سخن گفته المناظرهیثم و شاهکارش  نظیر ابن بی

 به معرفی فصول و ابوا، این کتا، خواهیم پرداخت.المناظر و 

 .، نورشناسیناظرالمابن هیثم،  : کلیدواژه

                                                           

 (hasan.bolkhari@ut.ac.ir) .یس انجمن آثار و مفاخر فرهنگیاستاد دانشگاه تهران و ر . *

 18/19/98 تاریخ پذیرش:   19/18/98 تاریخ وصول:

mailto:hasan.bolkhari@ut.ac.ir


 

 

 

 

 

 

 ابن هیثم کیست؟

( )الحَسَن Alhazen عنوان با را او اروپاییان که هیثم بن حسن بن حسن ابوعلی

 به و. )ق.اه 431 سال در و متولد بصره شهر در( م 965) ق.اه 354 سال در شناسند، می

 فی االنباء عیون در «اُصیبعه ابی ابن. »یافت وفات قاهره شهر در( م 1139 یا ق.اه 432 روایتی

 ور شعله و حقیقت جویی پی از نشان که آورد می هیثم ابن از ای نوشته دست االطباء طبقات

 در کودکی هنگام از همواره من: »است کودکی اوان همان از او جان و دل در دانش بودن

 در و اندیشیدم  می خود نظریات به آنان از گروه هر دلبستگی و مردمان گوناگون باورهای

 در اختالف و است یکی حقیقت که داشتم یقین چون ،نگریستم  می شک دیده به اینها همۀ

 در که آنگاه پس. شود  می ناشی حقیقت به راهیابی های روش در اختالف از تنها آن

 را خویش همّت تمام ،حقیقت معدن به راهیابی برای ،رسیدم کمال به عقلی امور ادراک

 ادیان های دانش انواع و گوناگون عقاید و نظریات در کاوش به ور این از و.... بگماردم

 به دستیابی راه، آن از نه. نیافتم دست سودمندی چیز هیچ به آنها میان در ولی پرداختم؛

 راهی حقیقت به مرا که دیدم پس یافتم؛ یقین به رسیدن برای راهی نه و شناختم را حقیقت

 1«.باشد عقلی امور آنها صورت و محسوسات آنها ۀماد که نظریاتی طریق از مگر ،نیست

 (263)ابن ابی اُصیبعه، ...، ص 

                                                           

: است درآمده تحریر ۀرشت به هیثم ابن سالگی سه و شصت در نوشته این احتماالً اصیبعه ابی ابن تعبیر به .1

زل منذ عهد الصبا مرتابا فی اعتقادات هذه الناس المختلفه و تمسک کل فرقه منهم بما تعتقده من الرأی، انی لم ا»
فکنت متشککا فی جمیعه موقنا بان الحق واحد و ان االختالف فیه انما هو من جهة السلوک الیه فلما کملت الدراک 

ضروب اآلراء و االعتقادات و انواع علوم االمور العقلیه، انقطعت الي طلب معدن الحق. ... فخضت لذالک 
الديانات، فلم احظ من شيء منها بطائل و العرفت منه للحق منهجا و ال الي الراي الیقیني مسلکا فرايت انني الاصل 

 .«الي الحق اال من آراء يکون عنصرها االمور الحسیه و صورتها االمور العقلیه
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 شغل از که چنان دهد، می نشان را علم به رسیدن در او ع ش و شیفتگی استنتاج، این

 باشد، وخیم او برای توانست  می امر این فرجام چون و زد باز سر بویه آل دربار در دیوانی

 سراسر زندگی در. کردند عزلش سرانجام که تاحدی کرد، ونجن به تظاهر ناچار به پس

 فاطمی حاکم عقوبت از را او بار این و شد تکرار نیز دیگر بار جنون به تظاهر این ماجرایش

 از نیل، رود آ، تنظیم در وی پیشنهادی طر  از استقبال در که ای خلیفه همان .رهانید مصر

 زمان آن مهندسان از برخی و هیثم ابن حضور اما ؛بود آمده او پیشواز به و شده خارج شهر

 مصریان پیشرفته بسیار هندسه به نسبت را همراهانش و وی کامل تحسین نیل، رود کنار در

 در القف ی ابن تعبیر به) بود هندسیه مثاالت و سماویه اشکال بر مبتنی که باستان

 ممکن کاری چنین اگر هک رسید یقین این به مدتی از پس و برانگیخت( الحکماء تاریخ

 نزد شجاعانه پس  بودند؛ ساخته عملی را آن اهرام مهندسان و معماران او از پیش ،بود می

 و شده واقع قبول مورد اعترافش ظاهر به. خواست پوزش وکرد  اقرار خود ناتوانی به خلیفه

 ،داشتوا جنون اظهار به مجدد را او عقوبت، از ترو اما شد؛ گمارده دیوانی کاری به

 .داشت ادامه فاطمی حاکم مرگ تا که تظاهری

 تالش و کوشش عمر یک پایان قاهره، در ق.اه 432 یا 431 سال به هیثم ابن مرگ

 هیأت، در رساله و مقاله سی از بیش که اندیشمندی .بود اسالم جهان در بزرگ اندیشمندی

 از المناظر کتا، در سینورشنا بلند بحث ویژه به و الهیات حتی و ریاضیات نجوم، فیزیک،

 المناظر کتا، یعنی او کتا، ترین مهم از بعد آثار این از برخی. گذاشت یادگار به خود

 مسأله فی قولٌ ،الدایره تربیع ،اقلیدو مصادرات شر  ،ب لمیوو علی الشکوک از: عبارتند
 مقاله ،ندسیهاله االشکال بجمیع االبنیه و الحفور اجراءات فی مقاله ،المساحه اصول ،هندسیه

 .العددیه و الهندسیه االصول فی و الهاللیه االشکال فی
 و الحفور اجراءات فی رساله ویژه به و الدایره تربیع ،المساحه اصول چون هم آثاری

 نشان نیز را معماری و مهندسی در او تخصص و مهارت الهندسیه االشکال بجمیع االبنیه

 و ها چاه گوناگون انواع» :چگونه که دهد یم شر  آخر مقاله این مقدمۀ در. دهد می
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 مقاطع چون اشکالی به راه این در تا دادم م ابقت هندسی اشکال همه با را ها ساختمان

، ...، ص هیثم ابن از نقل به) 1...«. رسیدم سهمی و هذلولی بیضی، یعنی مخروطی گانه سه

57) 

تر  هیثم و به تعبیر دقیق از جایگاه شگرف ابن تاریخ علمجُرج سارتن در کتا، مهم 

های نورشناسی در  گرایش به پژوهش»گوید:  مرجعیت او در علم نورشناسی چنین سخن می

گیر بود.  م چه در شرق اسالمی و چه در غر، التینی، بسیار چشم1351تا  1251های  سال

( جان پِکَم، ویتلو، ژان پاریس، 1294گواه آشکار آن، آثار التینی راجر بیکن متوفی)

الدین  الدین شیرازی، کمال دیتریش فرایبورگی و آثار عربی احمدبن ادریس قرافی، ق ب

زمان را چگونه  گرشن بود. این شکوفایی فراگیر و هم فارسی  و آثار عبری الوی بن

زمان از سرچشمۀ  توان توضیج داد؟ توضیحش این است که همه این پژوهشگران هم می

ابل استفاده آنان بود( )یا ق .همه آنان قرار داشت وشدند که در دستر واحدی سیرا، می

 Opticae Thesaurusهیثم بود که ترجمۀ التینی آن  ابن المناظرکتا،  این سرچشمه

Alhazeni librivil ترین آثار کالسیک جای  نام داشت. کتابی که باید آن را در شمار مهم

 سارتن،«. )ر نفوذ خود داشتکم به مدت شش قرن اندیشۀ علمی را زی داد. این کتا، دست

 ، ص...(1383

هیثم را  ابن فرهنگ اسالم در اروپااز سوی دیگر اندیشمند متتبعی چون هونکه در کتا، 

داند و تردیدی نیست اگر علم نورشناسی با او به اوج  رقیب روش تجربی می بنیانگذار بی

همه و همه  ،ورود یافت ای رسید و مفاهیمی چون اتاق تاریک در قلمرو نورشناسی سابقه بی

شناسی او به ویژه در حوزۀ استناد و اتکاء به آزمایش و تجربه یا به تعبیر  محصول روش

م( و 1626م( و  نه فرانسیس بیکن )1294نه راجر بیکن )»بود: « االعتبار» المناظرخودش در 

آنان پیش از  .گذار پژوهش تجربی نبودند یک پایه م( هیچ1519نه لئونارد داوینچی )

                                                           

 باار مسال   و هندساه  علام  در زبردسات  و ساترگ  دانشامندی  را وی الحکمااء  اخباار  در قف ای  چناین  هام  .1

 .داند می هندسی پیچیده مفاهیم و ها دشواری
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طور که  همان ؛گذاری شده بود وسیلۀ دانشمندان اسالمی پایه فیزیک تجربی و آزمایش به

دهند تا به نتیجه  ای رب  می یافته در فیزیک مدرن تئوری مناسبی را با آزمایش سازمان

 (192)هونکه، ...، ص  «.کرد حسن بن هیثم نیز در آن زمان عیناً همین کار را می ،برسند

معنا و مفهوم زیبایی در المناظر و الت فوق، گفته آمد و البته در کتا، چه در جم آن
المناظر بیان جایگاه سترگ و بزرگ کتا،  1،دهش کرذشر  جامعی از آن را  تنقیج المناظر

 هیثم در علم نورشناسی است. ابن

ویژه در بحث نسبت  ترین دانشمندان متأثر از علم نورشناسی ابن هیثم به از جمله مهم

شش روز یا گروستست در کتا،  2.یان نور و زیبایی رابرت گروستست استم
hexaemeron پردازد. در این اثر و آثار  )کنایه از شش روز آفرینش( به تحلیل نور می

زیرا  ؛نور به تنهایی زیبا است»هیثم مشهود است:  پذیری شگرف او از ابن دیگر وی  تأثیری

رو در باالترین درجه و بیشترین  از این .یه استطبیعتش م لق و همه چیزها به او شب

)اکو، «. هاست زیرا زیبایی همانا هماهنگی اندازه ؛هماهنگی تناسب یافته و با خود برابر است

به تأثیرپذیری  ،هیثم در با، زیبایی را خوانده باشند کسانی که رأی ابن (112، ص 1381

 کامل این جمالت از المناظر اذعان دارند.

بر تأثیرگذاری کتا، المناظر  تاریخ العلوم عندالر، ]عندالسالم[وغ نیز در کتا، عمر فر

داند که در  هیثم در غر، پرداخته است. وی رابرت گروستست را از نخستین کسانی می ابن

                                                           

 .1398. ر. ک: بلخاری قهی، 1

 گاارایش باار کااه آکساافورد دانشااگاه دروو اصاالی ریااز برنامااه( م 1171-1232) گروستساات اباارت. ر2

 عالقاه  بسایار  ریاضایات  و تجربای  علوم به وی .گذاشت بسیار تأثیر افالطونی مفاهیم با همراه شناختی طبیعت

 معادود  از وسا ی  قارون  تفکر تاریخ در گروستست. بود نظر صاحب نیز شناسی زبان و جوّ علوم در و داشت

 معتارف  مسالمانان  و یونانیاان  تفکار  و علوم برتری به کلن، و پاریس در کبیر آلبرت با همراه که بود کسانی

 او مهام  آثاار  از. بشناسااند  غربیاان  باه  را مسالمان  و یوناانی  متفکاران  متاون  از استفاده طریق تا کوشید و بود

 آزاد هنرهای فنون با، در ای رساله و خلقت روز شش بر تفسیر و صور آغاز و نور با، در رساله به توان می

 .است مانده باقی الهیات و جوّ علوم ریاضیات، در او از بسیاری آثار رساالت، این بر عالوه .برد نام



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                      01

 

فمن  اوا ل الذین تاثروا بابن الهیثم فی »هیثم تمسّک جست:  نورشناسی یا علم نور به ابن

 (21،ص 1398، )بلخاری قهی «.شتعلم الضوء روبرت غرو

 ،جمله عبری، ای الیایی و التین های غیرعربی من هیثم بر زبان در با، ترجمۀ آثار ابن

 شر  مصادراتو  العالم ۀهیئفی های  هایی در تاریخ علم وجود دارد. ابتدا رساله گزارش

زبان اسپانیایی و کتا، به  العالم هیئۀرساله فی چنین  هیثم به زبان عبری ترجمه گردید. هم ابن

ترین  اما در با، مهم ؛در قرن چهاردهم میالدی به زبان ایتالیایی ترجمه گردید المناظر

 ، ظاهراً نخستین ترجمۀدهد چه تاریخ نشان می ، چنانالمناظرهیثم یعنی  کتا، نورشناسی ابن

قول مشهور  از آن جراردوکرمونایی است که رأساً از زبان عربی به التین برگرداند. اما

المناظر ای از کتا،  دون ویتلو، ترجمه 1271ویژه به نقل از بریتانیکا آن است که در سال  به
 ،هیثم بود این کتا، با عنوان پرسپکتیوا حامل و حاوی نظرات ابن .را به زبان التین مهیا کرد

 بدون آنکه مستقیم به او اشاره شود.

توان به  می ،لۀ نور بهره گرفتهأویژه در مس بهدیگر کسانی که از آرای ابن هیثم از اما 

دان بزرگ انگلیسی اشاره کرد. وی در  میالدی( فیلسوف و ریاضی 1292بکهام )متوفی  جان

چنین راجر بیکن را  هیثم بود. هم رسالۀ خود با عنوان پرسپکتیوا کامالً متأثر از آرای ابن

الخصوص در  ری از ابن هیثم برد. علیهای بسیا دانند که بهره ترین عالم اروپایی می بزرگ

ویژه در ساحت  با قرار دادن فصلی تحت عنوان نور به (Opus majus)یا  التألیف الکبیرکتا، 

 هیثم گرفته است. علوم تجربی، نشان داد در این با، چه تأثیر بزرگی از آرای کندی و ابن

رشناسی در جهان سنّت از آن ترین منبع نو هیثم که به عنوان مهم ابن المناظرتأثیر کتا، 

 هایی از فرهنگ شرقی یا غربی است.  شود، بسیار فراتر از شاهد مثال نام برده می
 

 المناظرمعرفی 

میالدی را به سبب هزارمین سال  2115و اما این منبع عظیم نورشناسی که یونسکو سال 

ا گفتار اول آن کلی است. مقالۀ ینگارش آن سال نور نامید، دارای هفت مقاله یا بخش 

 اختصاص به کیفیت ابصار یا عمل دیدن دارد. 
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شناسی  ترین مباحث را در روش ای یکی از عالی  هیثم در این بخش، با بیان مقدمه ابن

بدون تردید این رویکرد عظیم او مبنای رویکرد تجربی در غر،  .علمی ارا ه کرده است

ما در حقیقت عمل دیدن )یا همان ابصار( ا ؛ویژه از کانال کسانی چون راجر بیکن گردید به

های  دو رویکرد کلی ان باع و شعاع در تاریخ نورشناسی وجود داشت. ابن هیثم با بررسی

 دقیق خود تحلیل و تبیین نوینی از این رویکردها ارا ه نمود.

پردازد. بیان خصوصیات  هیثم به بررسی دقیق چشم و کارکرد آن می پس از مقدمۀ ابن

های نور و  هیثم سپس به  بررسی ویژگی بحث اصلی این بخش است. ابن ،دقیق چشم

های  پردازد. بخش چگونگی تابش آن پرداخته و به بیان امور حا له میان چشم و نور می

دیگر این گفتار شر  ساختمان چشم و تبیین چگونگی دیدن )اِبصار(، فواید ابزارها یا 

 ؛علل و شرای  الزم برای بینایی است تر بحث در با، تر اجزای چشم و مهم دقیق

پردازد که توس  چشم  هیثم به شر  و بحث مفاهیمی می ، ابنالمناظردر گفتار دوم 

شود. علت و کیفیت این ادراک در عناوین زیر و تحت عنوان گفتار دوم مورد  ادراک می

از  هیثم به بحث دربارۀ تمایز خ وط شعاع گفتار ابن شر  و تأمل است. پس از پیش

شوند  یکدیگر، چگونگی ادراک هر یک از مفاهیم جز ی که از راه حس بینایی ادراک می

 خته است؛پردا و تمایزات میان انواع ادراکات چشم از اشیاء مر ی 

به بحث در با، انواع خ اهای بینایی و علل آنها اختصاص دارد. به  المناظرگفتار سوم 

عناوین  وگفتار  شود که پس از پیش خ ا میعبارتی چرا و چگونه چشم در رؤیت دچار 

 پردازد: ها می ذیل به آن

مقدماتی ضروری برای تبیین گفتارمان دربارۀ خ ای بینایی، درباره علل پیدایش انواع 

خ ای بینایی،  درباره تمایز انواع خ ای بینایی از یکدیگر، دربارۀ چگونگی پیدایش آن 

دهند،   دربارۀ چگونگی پیدایش آن نوع از  رخ مینوع از خ اهای بینایی که تنها در حس 

دهند، دربارۀ چگونگی پیدایش آن نوع از  خ اهای بینایی که در )مرحلۀ( شناخت رخ می

 ؛دهند خ اهای بینایی که در )مرحلۀ( قیاو رخ می
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به بحث در با، چگونگی ادراک چشم از پرتوهای بازتابیده از  المناظرگفتار چهارم 

هیثم در مقدمۀ این گفتار ابتدا به بحث در با،  ص دارد. ابنای اختصس ج اجسام صیقل

و سپس با فصلی تحت  ختهپردا چگونگی بازتا، تصویر اشیاء مر ی از س ج اجسام صیقلی 

به بحث در نوع ادراک « دربارۀ چگونگی بازتابش تصویرها از س ج اجسام صیقلی»عنوان 

چه چشم در  دربارۀ اینکه آن»فصل چنین است:  پردازد. عنوان این چشم از اشیای صیقلی می

 ؛بیند، همان ادراک چشم از اشیاء مر ی در اثر بازتابش است اجسام صیقلی می

یا به عبارتی « خیاالت»بحث در با، موضوعات  .تری دارد گفتار پنجم بحث جالب

 چه اص الحاً تصویر مجازی شوند. آن همان تصویرهایی که در اجسام صیقلی دیده می

مورد شر  و تبیین  ،هیثم مایل است این مبحث را ذیل عنوان کلی خیال شود. ابن نامیده می

و زیرا بدون تردید قوۀ خیال در تصویرسازی ذهنی، چه متأثر از اشیای بیرونی  ؛قرار دهد

 اندرکار است؛ چه فی نفسه، دست

ل آن اختصاص ناشی از بازتابش و عل  گفتار ششم به بحث در با، انواع خ ای بینایی

 های زیر است: گفتار دارای عناوین و بخش دارد که پس از پیش

 ؛بازتابش از ناشی بینایی خ اهای دربارۀ -

 ؛تخت های آینه در بینایی خ اهای دربارۀ -

 ؛محدّ، کروی های آینه در بینایی خ اهای دربارۀ -

 ؛ای محدّ، های استوانه خ اهای بینایی در آینه دربارۀ -

 ؛محدّ، مخروطی ایه آینه در ناییبی خ اهای دربارۀ -

 ؛مقعّر کروی های آینه در بینایی خ اهای دربارۀ -

 ؛رمقعّ ای استوانه های آینه در بینایی خ اهای دربارۀ -

 .مقعّر مخروطی های آینه در بینایی خ اهای درباره -

گفتار هفتم اما به بحث در با، چگونگی ادراک ناشی از خمیدگی یا اص الحاً 

= ضریب [اص دارد. این خمیدگی در قلمرو اجسام شفافی که شفافیت شکست نور اختص

آنها با شفافیت هوا متفاوت است، مورد بحث و توجه است. این گفتار نیز  ]شکست
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چون گفتارهای دیگر دارای مقدمه یا پیش سخنی است و سپس شامل عناوین و فصول  هم

 زیر:

یابد و چون به جسم  م انتشار میدربارۀ اینکه نور در اجسام شفاف به راستای مستقی

 شود. یده میدیگری با شفافیت متفاوتی برخورد کند، خم
 جسام شفافادر  ]= شکست نور[دربارۀ چگونگی خمیدگی نور 

چه چشم از پس اجسام شفّافی ا که شفافیت آنها با شفافیت محی ی که  دربارۀ اینکه آن

بر س ج آن اجسام( به صورت مایل چشم در آن قرار دارد، متفاوت است ا )از خ  قا م 

 است؛ بیند، همان ادراک ناشی از خمیدگی نور می

 ؛«خیال»ا دربارۀ 

 ؛]= شکست نور[ا دربارۀ چگونگی ادراک ناشی از خمیدگی 

 درباره خ اهای بینایی ناشی از خمیدگی. -

 

 نتیجه

ه کیفیت و نهایی این که گرچه ابن هیثم با محور قرار دادن بحث ابصار یا رؤیت ب نتیجۀ

 ؛ناظر به همین معنا بود ،چگونگی دیدن پرداخت و تعریفی نیز که از علم مناظر ارا ه کرد

شود و حتی نام  اثر برآورد می 211های دیگرش که غالب بر  اما در این اثر بزرگ و رساله

مباحثی در با، نورشناسی، در قلمرو گسترده معرفت نور  ،یا نور است« الضو»یکی از آنها 

شود.  چنان از مسا ل بنیادی علوم نور به ویژه در حوزۀ تجربی محسو، می زود که هماف

سال نور نامید تا تأیید و  المناظررا به مناسبت هزارمین سال نگارش  2115یونسکو سال 

 هیثم در نورشناسی باشد. تقدیری از نقش سترگ ابن
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 *داری دکتر احمد تمیم

 

 چکیده
های  انگیزه طر  موضوع مربوط به مسأله نور و آفرینش نوری است. ملل گوناگون و نحله

اما در بینش و  ؛اند مختلف و انواع مذاهب در تفسیر و تأویل آفرینش نظریات متفاوتی ابراز کرده

ست، آن هم نوری که دارای شعور دانش اسالمی آفرینش از مبدأ نورانی و اصل نور آغاز شده ا

هر نورم لق انسان کامل است که ترین مظ است. تمام آفرینش از نور م لق منشأ یافته است و مهم

جهان برای او و جهت رشد و تکامل او آفریده شده است. روش تحقیق پیمایشی یا به  همۀ

لسفه نوری است. البته ای است. نتیجه تحقیق چگونگی آفرینش نوری و ف اص ال  قدیم کتابخانه

 ، این است که اگر معتقد باشیم،شود چه به نتیجه مربوط می اما آن ؛اثبات قضایا بسیار مشکل است

که از مادّه  جهان از منشأ نور م لق، شعور، علم و قدرت م لق آغاز شده است؛ بهتر است یا این

ی ادامه زندگانی و امید به وجود آمده است؟ کدام عقیده برا هکور و کر و یا در اثر تصادف ب

 حیات بهتر و مفیدتر است؟

 حدیث، نور، ظلمت، آتش، آفرینش. کلیدواژه:

                                                           

 (a_tamimdari@yahoo.com) .ستاد دانشگاه عالمه طباطباییا .*

 18/19/98 تاریخ پذیرش:   19/18/98 تاریخ وصول:

mailto:a_tamimdari@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 مقدمه

مایه حقیقی موجودات و آفرینش هستی نظریات  حکمای یونان باستان دربارۀ

دانست و آ، را  می المود ۀمادّرطوبت را  1گوناگونی م ر  کردند. برای نمونه ثالس مل ی

دانست و قبض و  می لموداۀمادّهوا را  2پنداشت. انکسیمندروو قیقی موجودات میح مایۀ

آتش را اصل و مبدأ آفرینش  3پنداشت. هراکلیتوو بس  آن را موجد عناصر دیگر می

شمرد و هر  ، نظام عالم را تابع عدد میشناخت عدد را اصل وجود می  4خواند. فیثاغورث می

نمود. عدد را حقیقت اشیاء و واحد را  ی از اعداد ت بیق میا با یکروجودی مادّی یا معنوی 

عالم هستی را ترکیبی از عناصر چهارگانه خاک،  5ابنادقلس شناخت. حقیقت اعداد می

کون و فساد عالم فرض  آورد و جمع و تفریق عناصر را مایۀآ،، باد و آتش به شمار 

ناپذیر  شمار و تجذیه بی اجسام را مرکّب از ذرّات کوچک همۀ 6ذیمقراطیس. کرد می

معتقد بود که ناظم امور عالم عقل است، برای اشیاء تخمه قایل  7شناخت. انکساغورو می

نان که وقتی به بدن انسان  تخمۀ .خواص گوناگونی وجود دارد ،بود و این که در هر تخمه

یت گردد. بنابراین خاص شود به گوشت و پوست و خون و بلغم و چربی مبدل می وارد می

دانشمند سده پنجم پیش از میالد کامالً موحد  8همه چیز در همه چیز هست. کسینوفانس

به تمسخر  ،باور داشتند 9بود و به خداوند یکتا اعتقاد داشت و آنان را که به نظام چندخدایی

                                                           
1. Thales of Miletus. 

2. Anaximander. 

3. Heraclitus. 

4. Pythagoras. 

5. Empedocles. 

6. Democritus. 

7. Anaxagoras. 

8. Xenophanes. 

9. Polytheism. 
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های بشری و نفسانیات و جسمانیات و توالد و تناسل و  خدای یگانه را از آالیش .کشید می

 دانست.  بدیل دور میتغییر و ت

ده است. نخستین جفت انسان از در تاریخ اساطیری ایران سخن از مشی و مشیانه آم

مشی و مشیانه در  ،کیومرث پدید آمده است. پس از کشته شدن او به دست اهریمن ن فۀ

شوند و وظیفه دارند جهان را از شر اهریمن بزدایند. پس از چهل سال  روی زمین پیدا می

روید که دارای دو ساق و پانزده برگ است و این دو شاخه در مقابل  از ریواو می ای شاخه

مذکر و مؤنث آن دو مشخص نیست، آن دو دارای هفت جفت  .اند هم به یکدیگر پیوسته

شوند و هر جفتی یک نر و ماده است، اینان روانه هفت کشور یا اقالیم سبعه  فرزند می

 رند.آو وجود می هشوند، فرزندان ب می

طر  بزرگ اهورامزدا برای نابودی اهریمن این بود که او را در درون عالم به دام 

اش ق عه ق عه سازد. مرگ  گسیخته اندازد و بگذارد تا او خود را در بدخواهی لجام

اولین  ،نخستین انسان آورد. از ن فۀ انسان را فرآهم می جسمانی کیومرث امکان تکثیر نژاد

عنوان یک فرد،  گذارد. انسان به شود و نوع بشر رو به فزونی می زوج بشری پدیدار می

اما در ازدیاد و توسعه نژاد خود به  ؛مرگی یا جاودانگی خود را در این جهان از دست داد بی

 (518، ص 1384 )زنر،. یک نامیرایی جدید دست یافت

ست مربوط به بسیار کهن ا ، تغییر شکل اندیشۀنخستین نوع بشر ۀایرانی دربار اندیشۀ

بابلیان اعتقاد داشتند که  .یابیم ها می تکوین انسان و نظیر آن را در میان بسیاری از ملت

های دوره آشفتگی ازل را به دو نیمه کرد و آسمان را از  اژده ۀمردوک، تیامت یعنی مادّ

نیز  تن او ساخت، همین اندیشه تکوین را با جزییات بیشتری در میان ملل اسکاندیناوی ۀنیم

کشند و  ، می4و وی 3و ویلی 2های اوذین غول اولیه را، سه خدای برادر به نام 1یابیم. یمیر می

سازند. از گوشت او زمین، از خون او دریاها، از  با اجزاء تن او جهان تازه را می

                                                           
1. Ymir. 

2. Ozin. 

3. Vili. 

4. Ve. 
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ی سر او آسمان و از مغز او ابرها  ها، از کاسه های او سنگ، از موهای او جنگل استخوان

1شود. هندیان نیز با این اندیشه آشنایی دارند، پوروشا یایجاد م
غول اولیسه بود که هزار سر  

وجود  هو پا داشت؛ خدایان او را در مراسم قربانی ذبج کردند و از این قربانی همه حیوانات ب

آمدند: اسبان، گاوان، بزها و گوسفندان و از تن او آسمان، زمین، خورشید و ماه ساخته 

شاید قربانی، از  2هایش و سودرا از دهان او، شاهزاده از بازوانش، دهقان از رانشد. برهمن 

 پاهایش درست شد. 

رساند به  که به آفریدگان روزی می 3موچی های ژاپنی ایزدبانویی به نام اوکه بنابر افسانه

شود و حیوانات گوناگون و گیاهان سودمند  کشته می 4دست خدای ماه به نام تسوکوجمی

ی او، درخت توت از مژگان او، ارزن  آیند. گاو و اسب از نوک جمجمه ن او بیرون میاز ت

های زرین، باقالی  چشم او، و ارزن اصلی از پیشانی او، برنج با سنبله ۀیی از کاس کره

( 46، ص 1386 )کریستین سن، .شوند درشت، باقالی ریز سرخ و جو از شکم او خارج می

شود. در بینش و  یهات در تکوین انسان و موجودات بسیار یافت میها و توج امثال این افسانه

دیگر م ر  شده است. نخستین   ب آفرینش موجودات و انسان به گونۀمرات ،دانش اسالمی

اهلل نور »جو کرد که خالق متعالی فرمود: و جست قرآن کریممنشأ خلقت نورانی را باید در 

کانَّها  جّۀالزجا جۀصبا  المصبا  فی زجافیها م ۀالسموات و االرض مثل نوره کمشکو

یکاد زیتها یُضیئی و لو لم تمسه نار  بیۀو الغر نۀزیتو کۀمبار ۀقدمن شجر کوکب درّی یو

 ،«نور علی نور یهدی اهلل لنوره من یشاء و یضر، اهلل االمثال للناو و اهلل بکل شییِ علیم

 (35 /)نور

دانی است که در آن  چون چراغ او هممثل نور  ،ها و زمین است خداوند نور آسمان

ای است  چون ستاره ای است و آن شیشه هم چراغی پرفروغ باشد، آن چراغ در میان شیشه

تابان و درخشان. این چراغ از روغن درخت پر برکت زیتون برافروخته است، که نه شرقی 

                                                           
1. Purusha. 

2. Sudra. 

3. Ukemochi. 

4. Tesukugmi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10                                                                                                                 حدیث نور

 

ت، اگرچه آتشی به آن نرسیده اس ،و نه غربی است. نزدیک است که روغنش بدرخشد

نوری است در پس نوری دیگر و خداوند هر کس را که بخواهد به نور خویش هدایت 

کند. خداوند بر هر چیز آگاه است. این  کند. خداوند این نمونه ها را برای مردم بیان می می

ترین بیانش این  ، سادهشریف گذشته از تفسیرهای گوناگونی که بر آن مترتّب است ۀآی

نوار است و تمامی هستی از نور او منشعب شده است. آفرینش از است که خداوند نوراال

 مراتب نورانی تشکیل شده است و همه هستی پرتوها و تشعشعات نورانی است. 

براساو نظریات شیخ اشراق، سهروردی، هویت اشیاء و اشخاص به درجۀ نورانیت آنان 

ها  ت که خداوند بر قلبنوری اس ۀهای انسان همه به منزل بستگی دارد. ادراکات و دانش

تاباند. اصل جهان هستی نور است و خالق آن نوراالنوار است. اعتقاد به نورانیت عالم  می

 ای بزرگ برخوردار است: هستی و خالق آن، نوراالنوار از پیشینه

 1؛آیین مهرپرستی یا میترا یسم. 1

 ؛های زرتشتی و ستیزه نور و ظلمت اندیشه  .2

 حکمت خسروانی؛  .3

 حکمت االشراق سهروردی. .4

حکمت خسروانی مربوط به حکمت و عرفان ایران باستان است که اندیشمندان آن 

می اسال در پیوند با فلسفۀاشراق و  یون هستند. حکمت خسروانی در فلسفۀحکمت خسروان

شود. از کسانی که از حکمت نورانی یا  ( م ر  میق549-587با نظریات سهروردی )

توان نام برد: جاماسب،  اند، به ترتیب می کمت خسروانی ا بهره گرفتهبخشی از آن ا ح

فرشوشتر، قلوطین، بایزید بس امی، ابوالحسن خرقانی، حسین بن منصور حلّاج، ابوسعید 

 الدین سهروردی. والخیر و شیخ شها،اب

اند که حقایق عالم را پس از ادراک از راه کشف و شهود  حکیمان اشراقی کسانی بوده

 سهروردی( االشراقحکمۀبه کتا،  .ک:)ر .اند تفسیر نور و ظلمت بیان کردهبا 

                                                           
1. Mithraism. 
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مشاء و علم  ۀباید با فلسف ،متعالی باشد خ اشراق کسی که مایل به درک فلسفۀاز نظر شی

من ق و ریاضیات و تصوف و عرفان آشنایی داشته باشد. برای درک حکمت اشراق سه 

در نظر   3.شناسی و روان 2شناسی ، جهان1شاخه باید در نظر آورده شود: بودشناسی

است و اقتضای آن روشنی بخشی درنگ ناپذیر   4«نور قاهر»سهروردی اصل نهایی وجود 

که شر  بر  انواریهالدین احمد بن الهروی در کتا،  است. محمد شریف نظام

ه تر از نور نیست و در فهم قابلیت رؤیت ب نوشته است هیچ چیز مر ی ،است االشراقحکمۀ

تجلی، ذات نور است. اگر تجلی نور عرضی باشد و بر نور اضافه شده  .تعریف نیازی ندارد

چیزی دیگر که فی  وسیلۀ آید که نور فی نفسه قابل رؤیت نباشد و خود به الزم می ،باشد

کند که نور قابل رؤیت نباشد و  قابل رؤیت باشد، این نیز ایجا، می ،نفسه مر ی است

ای البته ناموجّه است. در این صورت علّت   ؤیت باشد و چنین نتیجهچیزی جز آن قابل ر

خود اوست. غسق یا غواسق برزخی چیزی نیست که از مبدأ مستقل برخواسته وجودی نور 

باشد. پیروان آیین مغی که نور و ظلمت را دو حقیقت متمایز و مخلوق دو عامل خلّاق 

واقع تقابل نور و ظلمت تقابل تضاد نیست. تقابل  امّا در ؛اند ه اند، بر خ ا بود مستقل گرفته

وجود و الوجود است. نور آغازین، مبدأ هر گونه حرکت است و مراد از حرکت صرفاً 

انگیزد که با نور  تغییر مکانی نیست. نور ذاتاً عاشق پرتو افشانی است و این عشق او را بر می

شمار دارد. نورهای  واع و مراتب بیچیزها را شور و زندگی بخشد. نور ان ۀافشانی خود هم

ولی سرانجام درجه درخشندگی نور چندان  ؛شوند تر خود موجد نورهای دیگر می رخشان

انجامد. اگر به زبان الهیات سخن گوییم، این  آید که دیگر به ظهور نور جدید نمی پایین می

ندگی و نیرو فرشتگانی هستند که به برکت نور قاهر، انواع موجودات را از ز ،نورها

به  ،اند ( دانسته11ده )سازند. مشا یان که شماره عقول و شماره مقوالت را   برخوردار می

                                                           
1. Ontology. 

2. Cosmology. 

3. pneumatology. 

4. dominant light. 
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ای  ۀ تنوع خود تنها جلوهنهایت هست و جهان با هم اند. نور قاهر را امکاناتی بی خ ا رفته

 توان دو گونه نور عمده شناخت: میجز ی از ذات الیتناهی است. بر روی هم 

 2.نور عارضی .2 1؛جردنور م  .1

گیرد و هرگز جز  هیأتی به خود نمی .نور مجرّد شامل عقل کلی و عقل جز ی است  .1

 .انواع انوار از حیث تابندگی با یکدیگر فرق دارندۀ پذیرد. هم خود به چیزی تعلق نمی

نفس یا عقل جز ی روگرفت یا انعکاو ضعیف نور قاهر است. نور مجرد خود را به خود 

ذات مجّرد نیازمند نیست. بنابراین  ،اسد و به جز خود به چیزی که او را بشناساندشن می

 اما نفی نور یعنی ظلمت چنین کیفیتی ندارد. آگاهی یا خودشناسی است؛

تواند به چیزی جز خود تعلّق یابد و بدان هیأت بخشد. نور  نور عارضی، این نور می  .2

اند. نور عارضی یا نور محسوو،  سام از این گونهستارگان و نیز قابل رؤیت بودن سایر اج

از شدت  ،انعکاو بسیار ضعیفی از نور قاهر است و به سبب بُعدی که با مبدأ خود دارد

تر  خود نوری ضعیف ۀجوهری نور مجرّد محروم است.  چنان که گفته شد هر نوری به نوب

از استقالل عاری و برای بقای تاباند و این جریان چندان ادامه می یابد که نور  از خود می

 شود. چنین نوری، نور عارضی است.  خود به غیر محتاج می

 

 شناسی جهان

یا غسق را کمیت م لق یا مادّه م لق نامید. ماده یا کمیت م لق بر « النور»سهروردی 

ماده م لق  .بلکه وجهی از ایجا، نور است ؛خالف رأی غل  مشا یان اصلی مستقل نیست

های گوناگون هستی مادّی را به   صفا یا خلوص درجات متفاوت دارد، حوزه که از لحاظ

 چیزها از دو بهره فراهم آمده است:   م لق همه ۀآورد. ماد  وجود می

است که در نظام و  چه ورای مکان است و آن اجزای الیتجزّی یا جوهری کدر آن .1

 کالم اشعری ماهیت نام گرفته است؛

                                                           
1. Abstract light. 

2. Accident light. 
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چون و زن و بو و طعم. از  ،های ظلمت است مکان است و آن هیأتچه لزوماً در  آن  .2

ای از  شود. هر جسم مادّی آمیزه پیوند این دو مادّه، ماده م لق دستخوش انفراد می

 نور مجرّد، منوّر یا مر ی شده است.  ۀهای ظلمت و جوهر کدر است و به وسیل هیأت

 

 شناسی روان

جودند، حرکت و نور با هم مالزمه ندارند. مثالً در مورد موجوداتی که از مدارج دانی و

بهره  از جنبش خودانگیخته بی ،یک ق عه سنگ با آن که دارای نور و قابل رؤیت است

بینیم که  موجودات عالی یا جانداران را می ،امّا هر چه از نردبان وجود باالتر رویم است؛

رسیم که  م به انسان میاند. سرانجا حرکت و نور را در ذات خود هماهنگ گردانیده

 (119 ، ص1357 واالترین کانون نور مجرّد است )اقبال،

 

 نور یا انسان کامل

در بیان سلوک اهل هند آورده  ،در فصل دهم لامانسان کعزیزالدین نسفی در کتا، 

است: بدان که خاک و آ، و هوا و آتش و حیوانات و نباتات و افالک و انجم یعنی جمله 

مملو از نوراند و عالم ماالمال نور است و این نور است که جان عالم است افراد موجودات 

 و آن عزیز از سر این نظر فرموده است:
 بُاااارد دانااااد بااااوی کااااه بایااااد ماااارد

  
 صباساااات نساااایم از پاااار عااااالم نااااه ور

   
 و آن عزیز دیگر هم از سر این نظر فرموده است:

 خااااک ذره هااار کاااه آر دسااات باااه دیاااده رو

  
 درنگاااری چاااون نماااای نجهاااا اسااات جاااامی

   
 .یعنی دریای نور است و دریای ظلمت ،ای درویش، عالم دو چیز است: نور و ظلمت

باید کرد تا صفات نور ظاهر  نور را از ظلمت جدا می .اند این دو دریا در یکدیگر آمیخته

توانند کرد از جهت آن که در  شوند و این نور را از ظلمت اندرون حیوانات جدا می
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اند و کار ایشان این است که این نور را از  اند و همیشه در کار ن حیوانات کارکناناندرو

کند و به معده  کنند. اول غذا در دهان نهادند، دهان کار خود را تمام می ظلمت جدا می

دهد و پس از اتمام کار به دل  کند و به جگر می دهد و معده کار خود را تمام می می

دهد. چون به دماغ رسید و دماغ کار خود  کند و به دِماغ می مام میدهد و کار خود را ت می

را تمام کرد و عروج تمام شد و نور از ظلمت جدا گشت و صفات نور پیدا آمدند و 

حیوان، دانا، شنوا و بینا گشت و این اکسیر است و حیوانات پیوسته در اکسیراند و آدمی 

کند و به هر چیزی که  است که آدمی می این اکسیر را به نهایت رسانید و اکسیر این

گیرد، یعنی نور را از  ستاند و زبده و خالصه چیزها می جان آن چیزها می ،خورد می

بیند و این جز در انسان  داند و می کند که نور خود را کماهی می ظلمت چنان جدا می

 (91، ص 1388 )نسفی، . کامل نباشد...

 آوریم: ت نور میاکنون احادیثی چند در مرتبت و عظم

 

 نقل بخشی از احادیث نور:

ءٍ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلَّذِي خَلَقْتَهُ مِنْ کُلِّكَ، فَاسْتَقَرَّ فِیكَ فَالَ يَخْرُجُ مِنْكَ إِلَى شَيْ»

رَحِّمُ أَيَا مُتَرَائِفُ، أَيَاا مُتَََانِّنُأ أَسْاأَلُكَ    أَبَداً، أَيَا کَیْنُونُ أَيَا مُکَوِّنُ، أَيَا مُتَعَالِ أَيَا مُتَقَدِّسُ، أَيَا مُتَ

مَۀِ نُورِكَ، وَ وَالِدِ هُدَاۀِ رَحْمَتِاكَ، وَ  کَلِ وَ رَحْمَتِكَ، نَبِيِّ مََُمَّدٍ کَمَا خَلَقْتَهُ غَضّاً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى

فِکْرِي نُورَ اَلثَّبَاتِ، وَ عَزْمِاي نُاورَ اَلتَّوْفِیا ِ، وَ     اِمْلَأْ قَلْبِي نُورَ اَلْیَقِینِ، وَ صَدْرِي نُورَ اَلْإِيمَانِ، وَ

دِكَ، وَ ذَکَائِي نُورَ اَلْعِلْمِ، وَ قُوَّتِي نُورَ اَلْعَمَلِ، وَ لِسَانِي نُورَ اَلصِّدْقِ، وَ دِينِي نُورَ اَلْبَصَائِرِ مِنْ عِنْا 

 عَلَایْهِمُ  آلِاهِ  وَ لِمََُمَّادِ  کْمَۀِ، وَ مَوَدَّتِي نُورَ اَلْمُاوَاََۀِ بَصَرِي نُورَ اَلضِّیَاءِ، وَ سَمْعِي نُورَ وَعْيِ اَلَِْ

 وَ بِعَهْادِكَ  وَفَیْا ُ  قَادْ  وَ أَلْقَااكَ  حَتَّاى أ مََُمَّادٍ  آلِ أَعْدَاءِ مِنْ اَلْبَرَاءَۀِ قُوَّۀِ نُورَ نَفْسِي وَ اَلسَّالَمُ

 فَاوَفِّنِي  دُعَاائِي،  اَللَّهِ حُجَّۀَ يَا مَسْمَعِكَ وَ بِمَرْآكَ حَمِیدُ، يَا وَلِيُّ يَا رَحْمَتُكَ فَلْتَسَعْنِي مِیثَاقِكَ،

 (572 ق، ص1419 )المشهدی، .«ي وَ رِضَايَسَمْعِ مَعَكَ مَعَكَ بِكَ، أَعْتَصِمُ إِجَابَتِي، مُنَجِّزَاتِ
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 وَ نُورٌ مَدْخَلُهُ اَلنُّورِ مِنَ خَمْسَۀٍ فِي بُيَتَقَلَّ اَلْمُؤْمِنُ» :قَالَ السَّالَمُ عَلَیْهِ اَلْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ عَنْ

 )عالمه مجلسی، .«اَلنُّورِ إِلَى ۀِاَلْقِیَامَ يَوْمَ مَنْظَرُهُ وَ نُورٌ کَالَمُهُ وَ نُورٌ عِلْمُهُ وَ نُورٌ مَخْرَجُهُ

 (23ق، ص 1413

 چرخد ورودش نور، مؤمن در پنج نور می که:است علیه الساّلم( )على  ۀاز گفتو 

 .سوى نور است هسخنش نور و دیدگاهش در رستاخیز ب دانشش نور، خروجش نور،

 وَ خَلَقَنِاي  اَللَّاهَ  إِنَّ :قَالَ ى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِصَلَّ اَلنَّبِيِّ عَنِ أَنَسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ،مِصْبَاحُ اَلْأَنْوَارِ»

 أَرْضٌ ََ وَ مَبْنِیَّاۀ   سَامَاءٌ  ََ حِاینَ  آدَمَ يَخْلُ َ أَنْ قَبْلَ َُسَیْنَاَلْ وَ اَلََْسَنَ وَ فَاطِمَۀَ وَ عَلِیّاً خَلَ َ

 خَلْقِکُمْ بَدْءُ کَانَ فَکَیْفَ اَلْعَبَّاسُ قَمَر  وَ ََ نَارٌ فَقَالَ ََ وَ شَمْسٌ ََ وَ نُورٌ ََ وَ ظُلْمَۀ  ََ وَ مَدْحِیَّۀ 

 بِکَلِمَاۀٍ  تَکَلَّمَ ثُمَّ نُوراً مِنْهَا فَخَلَ َ بِکَلِمَۀٍ تَکَلَّمَ يَخْلُقَنَا أَنْ اَللَّهُ أَرَادَ لَمَّا عَمِّ يَا فَقَالَ اَللَّهِ رَسُولَ يَا

 وَ اَلََْسَانَ  وَ فَاطِمَاۀَ  وَ عَلِیّااً  اً ثُمَّ خَلَطَ اَلنُّورَ بِالرُّوحِ فَخَلَقَنِي وَ خَلَا َ رُوح مِنْهَا فَخَلَ َ أُخْرَى

 يُنْشِا َ  أَنْ تَعَاالَى  اَللَّهُ أَرَادَ فَلَمَّا تَقْدِيسَ ََ حِینَ نُقَدِّسُهُ وَ تَسْبِیحَ ََ حِینَ نُسَبَُِّهُ نَّافَکُ اَلَُْسَیْنَ

ي فَخَلَ َ مِنْهُ اَلْعَرْشَ فَالْعَرْشُ مِنْ نُورِي وَ نُورِي مِنْ نُورِ اَللَّهِ وَ نُورِي أَفْضَلُ مِنَ نُورِ فَتَ َ خَلْقَهُ

 نُاورِ  مِنْ عَلِيٍّ نُورُ وَ عَلِيٍّ نُورِ مِنْ فَالْمَالَئِکَۀُ اَلْمَالَئِکَۀَ مِنْهُ فَخَلَ َ عَلِيٍّ رْشِ ثُمَّ فَتَ َ نُورَ أَخِياَلْعَ

 وَ فَالسَّمَاوَاتُ اَلْأَرْضَ وَ اَلسَّمَاوَاتِ مِنْهُ فَخَلَ َ اِبْنَتِي نُورَ فَتَ َ ثُمَّ اَلْمَالَئِکَۀِ مِنَ أَفْضَلُ عَلِيٌّ وَ اَللَّهِ

مِانَ   أَفْضَالُ  فَاطِمَاۀُ  اِبْنَتِاي  وَ اَللَّاهِ  نُاورِ  مِانْ  فَاطِمَۀَ اِبْنَتِي نُورُ وَ فَاطِمَۀَ اِبْنَتِي نُورِ مِنْ اَلْأَرْضُ

 اَلْقَمَارُ  وَ فَالشَّمْسُ رَاَلْقَمَ وَ اَلشَّمْسَ مِنْهُ خَلَ َ وَ اَلََْسَنِ اَلسَّمَاوَاتِ وَ اَلْأَرْضِ ثُمَّ فَتَ َ نُورَ وَلَدِيَ

اَلْقَمَرِ ثُمَّ فَتَا َ   وَ اَلشَّمْسِ مِنَ أَفْضَلُ اَلََْسَنُ وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ اَلََْسَنِ نُورُ وَ اَلََْسَنِ وَلَدِيَ نُورِ مِنْ

 وَلَادِيَ  نُاورِ  مِانْ  اَلْعِاینُ  اَلَُْاورُ  وَ فَالْجَنَّاۀُ  اَلْعِینَ اَلَُْورَ وَ اَلْجَنَّۀَ مِنْهُ فَخَلَ َ اَلَُْسَیْنِ نُورَ وَلَدِيَ

 اَلَُْاورِ  وَ اَلْجَنَّاۀِ  مِانْ نُاورِ   أَفْضَلُ اَلَُْسَیْنُ وَلَدِيَ وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ اَلَُْسَیْنِ وَلَدِيَ نُورُ وَ اَلَُْسَیْنِ

 (192 ص ،همان)أ َ«اَلْخَبَر اَلْعِینِ

راستى خدا  ى اللّه علیه و آله و سلّم فرمود:بسندش از انس از پیغمبر صلّ :مصبا  االنوار

آنگه که  ،پیش از آنکه آدم را بیافریند ،مرا آفرید و على و فاطمه و حسن و حسین را آفرید
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نه خورشیدى و نه ماهى و  نه آسمانى ساخته و نه زمینى گسترده بود و نه ظلمتى و نه نورى،

 عمو اى :فرمود .ه؟یا رسول اللّ است آغاز آفرینش شما چگونه بوده عباو گفت: نه آتشى،

 اى کلمه یک باز ،آفرید نورى آن از و گفت اى کلمه یک بیافریند را ما خواست خدا چون

 و فاطمه و را على و مرا و درآمیخت رو  آن به را نور آن آفرید و روحى آن از و گفت

 تقدیسى و دیمکر تقدیس و نبود تسبیحى و گفتیم تسبیج را او و آفرید را حسین و حسن

مرا گشود و از آن عرش خود را آفرید و  ،ود و چون خدا خواست که خلقش را آفریندنب

سپس نور برادرم  ؛و نور من از نور خدا و نور من برتر از عرش است عرش از نور من است

ها از نور على هستند و نور على از نور خدا  ها را آفرید و فرشته على را گشود و از آن فرشته

سپس نور دخترم فاطمه را گشود و از آن آسمان و زمین را  ها، على برتر است از فرشته و

اند و نور دخترم فاطمه از نور خدا است و  ها و زمین از نور دخترم فاطمه آفرید و آسمان

و از آن  سپس نور فرزندم حسن را گشود ؛ها و زمین دخترم فاطمه برتر است از آسمان

و حسن برتر  و این هر دو از نور فرزندم حسنند و نور حسن از نور خدا خورشید و ماه آفرید

العین خلق حسین را گشود و از آن بهشت و حورسپس نور فرزندم ؛ است از خورشید و ماه

العین از نور فرزندم حسین باشند و نور او از نور خدا و فرزندم حسین  کرد و بهشت و حور

 ()الخبر .برتر است از نور بهشت و حور العین

حَدَّثَنَا اَلَُْسَیْنُ بْنُ مََُمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مََُمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُمْدُونٍ عَنْ »وَ قَالَ: 

لسَّالَمُ عَلِيِّ بْنِ حَکِیمٍ اَلْأَزْدِيِّ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلَُْسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَیْهِ اَ

رَنِي جَبْرَئِیلُ عَلَیْهِ اَلسَّالَمُ قَالَ: لَمَّا أَثْبَ َ اَللَّهُ أَخْبَ عَنِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ:

اَلْعَرْشِ أَرَاهُ أَعَزَّ اِسْمَ مََُمَّدٍ فِي سَاقِ اَلْعَرْشِ قُلْ ُ: يَا رَبِّ هَذَا اََِسْمُ اَلْمَکْتُوبُ فِي سُرَادِقِ 

لسَّمَاءِ وَ خَلْقِكَ عَلَیْكَ؛ فَأَرَاهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِثْنَيْ عَشَرَ إِمَاماً أَشْبَاحاً أَبْدَاناً بِالَ أَرْوَاحٍ بَیْنَ اَ

هَذَا نُورُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ اَلْأَرْضِ، فَقَالَ: يَا رَبِّ بََِقِّهِمْ عَلَیْكَ إََِّ أَخْبَرْتَنِي مَنْ هُمْ؟ قَالَ: 

ذَا نُورُ هَذَا نُورُ اَلََْسَنِ وَ اَلَُْسَیْنِ، وَ هَذَا نُورُ عَلِيِّ بْنِ اَلَُْسَیْنِ، وَ هَذَا نُورُ مََُمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَ هَ

لِيِّ بْنِ مُوسَى، وَ هَذَا نُورُ مََُمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مََُمَّدٍ، وَ هَذَا نُورُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ، وَ هَذَا نُورُ عَ
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 .« اَلْمُنْتَظَرِعَلِيٍّ، وَ هَذَا نُورُ عَلِيِّ بْنِ مََُمَّدٍ، وَ هَذَا نُورُ اَلََْسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَ هَذَا نُورُ اَلَُْجَّۀِ اَلْقَائِمِ

 (172 ق، ص1425 )حر عاملی،

 عَلَیْهِمُ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ اَللَّهِ بْدِعَ أَبِي عَنْ اَلْخِصَالِ کِتَابِ فِي»

لنُّورِ، مَدْخَلُهُ نُورٌ، وَ مَخْرَجُهُ نُورٌ، وَ عِلْمُهُ نُورٌ، وَ اَ مِنَ خَمْسَۀٍ فِي يَنْقَلِبُ اَلْمُؤْمِنُ :قَالَ اَلسَّالَمُ

 (264 ق، ص1415 الحویزی، ) أ«اَلْقِیمَۀِ إِلَى اَلنُّورِکَالَمُهُ نُورٌ، وَ مَنْظَرُهُ يَوْمَ 

 أخبرنی عن الحسین بن علیّ علیهما السالم، عن النبیّ صلّى اللّه علیه و آله، قال:»

 موسى بن علیّ نور هذا و... و الحسن نور هذا و طالب أبی بن علیّ نور هذا: فقال:... جبر یل

 .«...علیّ بن محمّد نور هذا و

 رَحِمَهُ اَلطُّوسِيِّ اَلََْسَنِ بْنِ مََُمَّدِ عَنْ ،[کنز جامع الفوائد و تأويل اآليات الظاهرۀ] کنز،»

 اَللَّهَ إِنَّ :قَالَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اَللَّهُ صَلَّى اَلنَّبِيِّ عَنِ أَنَسٍ نَادِهِ عَنْبِإِسْ اَلْأَنْوَارِ مِصْبَاحِ کِتَابِهِ فِي اَللَّهُ

 ََ حِینَ السَّالَمُ عَلَیْهِ آدَمَ يَخْلُ َ أَنْ قَبْلَ اَلَُْسَیْنَ وَ اَلََْسَنَ وَ فَاطِمَۀَ وَ عَلِیّاً لَ َخَ وَ خَلَقَنِي

 نَارَ ََ وَ جَنَّۀَ مَدْحِیَّۀً وَ ََ ظُلْمَۀَ وَ ََ نُورَ وَ ََ شَمْسَ وَ ََ قَمَرَ وَ ََ أَرْضَ ََ وَ مَبْنِیَّۀً سَمَاءَ

 تَکَلَّمَ يَخْلُقَنَا أَنْ اَللَّهُ أَرَادَ لَمَّا عَمِّ يَا فَقَالَ اَللَّهِ رَسُولَ يَا خَلْقِکُمْ بَدْءُ کَانَ فَکَیْفَ عَبَّاسُاَلْ فَقَالَ

حِ فَخَلَقَنِي  َ مِنْهَا نُوراً ثُمَّ تَکَلَّمَ بِکَلِمَۀٍ أُخْرَى فَخَلَ َ مِنْهَا رُوحاً ثُمَّ مَزَجَ اَلنُّورَ بِالرُّوخَلَ بِکَلِمَۀٍ

 ََ حِینَ نُقَدِّسُهُ وَ تَسْبِیحَ ََ حِینَ نُسَبَُِّهُ فَکُنَّا اَلَُْسَیْنَ وَ اَلََْسَنَ وَ فَاطِمَۀَ وَ عَلِیّاً وَ خَلَ َ

عَرْشُ مِنْ نُورِي وَ يسَ فَلَمَّا أَرَادَ اَللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْشِ َ خَلْقَهُ فَتَ َ نُورِي فَخَلَ َ مِنْهُ اَلْعَرْشَ فَالْتَقْدِ

 اَلْمَالَئِکَۀَ مِنْهُ فَخَلَ َ عَلِيٍّ نُورِي مِنْ نُورِ اَللَّهِ وَ نُورِي أَفْضَلُ مِنَ اَلْعَرْشِ ثُمَّ فَتَ َ نُورَ أَخِي

 اِبْنَتِي نُورَ فَتَ َ ثُمَّ ئِکَۀِاَلْمَالَ مِنَ أَفْضَلُ عَلِيٌّ وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ عَلِيٍّ نُورُ وَ عَلِيٍّ فَالْمَالَئِکَۀُ مِنْ نُورِ

 فَاطِمَۀَ ورُ اِبْنَتِينُ وَ فَاطِمَۀَ اِبْنَتِي نُورِ مِنْ اَلْأَرْضُ وَ فَالسَّمَاوَاتُ اَلْأَرْضَ وَ اَلسَّمَاوَاتِ مِنْهُ فَخَلَ َ

 فَخَلَ َ اَلََْسَنِ وَلَدِيَ نُورَ فَتَ َ ثُمَّ اَلْأَرْضِ وَ اَلسَّمَاوَاتِ مِنَ أَفْضَلُ فَاطِمَۀُ اِبْنَتِي وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ

 وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ اَلََْسَنِ نُورُ وَ اَلََْسَنِ وَلَدِيَ نُورِ مِنْ اَلْقَمَرُ وَ فَالشَّمْسُ اَلْقَمَرَ وَ اَلشَّمْسَ مِنْهُ

 اَلْعِینَ اَلَُْورَ وَ اَلْجَنَّۀَ مِنْهُ فَخَلَ َ اَلَُْسَیْنِ يَوَلَدِ نُورَ فَتَ َ ثُمَّ اَلْقَمَرِ وَ اَلشَّمْسِ مِنَ أَفْضَلُ اَلََْسَنُ
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 وَلَدِيَ وَ اَللَّهِ نُورِ مِنْ اَلَُْسَیْنِ لَدِيَوَ نُورُ وَ اَلَُْسَیْنِ وَلَدِيَ نُورِ مِنْ اَلْعِینُ اَلَُْورُ وَ فَالْجَنَّۀُ

 (11 ق، ص1413 )عالمه مجلسی، .«اَلْخَبَرَ عِینِاَلْ اَلَُْورِ وَ اَلْجَنَّۀِ مِنَ أَفْضَلُ اَلَُْسَیْنُ

 عَلِيِّ نْعَ شُنْبُوذٍ بْنِ مََُمَّدِ بْنِ عَلِيِّ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ مََُمَّدِ بْنُ اَلَُْسَیْنُ ،[کفايۀ األثر] نص،»

 بْنِ اَلَُْسَیْنِ عَنِ سَعْدٍ بْنِ اَللَّهِ عَبْدِ عَنْ شَرِيكٍ عَنْ اَلْأَوْدِيِّ حُکَیْمٍ بْنِ عَلِيِّ عَنْ حُمْدُونٍ بْنِ

بَ َ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ أَثْ لَمَّا السَّالَمُ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ أَخْبَرَنِي :قَالَ آلِهِ وَ عَلَیْهِ اَللَّهُ صَلَّى اَلنَّبِيِّ عَنِ عَلِيٍّ

 أَرَى اَلْعَرْشِ سُرَادِقِ فِي اَلْمَکْتُوبَ مَاََِسْ هَذَا رَبِّ يَا قُلْ ُ اَلْعَرْشِ سَاقِ فِي مََُمَّدٍ تَعَالَى اِسْمَ

بَیْنَ اَلسَّمَاءِ وَ اَلْأَرْضِ  أَرْوَاحٍ بِالَ أَبْدَاناً أَشْبَاحاً عَشَرَ اِثْنَيْ اَللَّهُ فَأَرَاهُ قَالَ عَلَیْكَ خَلَقِكَ أَعَزَّ

 نُورُ هَذَا وَ طَالِبٍ أَبِي بْنِ عَلِيِّ فَقَالَ هَذَا نُورُ فَقَالَ يَا رَبِّ بََِقِّهِمْ عَلَیْكَ إََِّ أَخْبَرْتَنِي مَنْ هُمْ

 نُورُ هَذَا وَ عَلِيٍّ بْنِ مََُمَّدِ نُورُ هَذَا وَ اَلَُْسَیْنِ بْنِ عَلِيِّ نُورُ هَذَا وَ اَلَُْسَیْنِ نُورُ هَذَا وَ اَلََْسَنِ

 بْنِ مََُمَّدِ نُورُ هَذَا وَ مُوسَى بْنِ عَلِيِّ نُورُ هَذَا وَ جَعْفَرٍ بْنِ مُوسَى نُورُ هَذَا وَ مََُمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ

 اَلْمُنْتَظَرِ اَلْقَائِمِ اَلَُْجَّۀِ هَذَا نُورُ وَ عَلِيٍّ بْنِ اَلََْسَنِ نُورُ هَذَا وَ مََُمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ نُورُ هَذَا وَ عَلِيٍّ

 بِهَؤََُءِ جَلَّ وَ عَزَّ اَللَّهِ إِلَى يَتَقَرَّبُ أَحَدٌ مَا يَقُولُ آلِهِ وَ هِعَلَیْ اَللَّهُ صَلَّى اَللَّهِ رَسُولُ فَکَانَ قَالَ

 (341، ص همان) .«اَلنَّارِ مِنَ رَقَبَتَهُ اَللَّهُ أَعْتَ َ إََِّ اَلْقَوْمِ

عن علي بن  الَسین بن مَمد بن سعید، عن علي بن مَمد بن شینوذ،»: کفايۀ األثر

کم األودي، عن شريك، عن عبد اللّه بن سعد، عن الَسین بن علي حمدون عن علي بن الَ

 اسم تعالى اللّه أثب  لمّا: جبرئیل أخبرني علیهما السّالم، عن النبي صلّى اللّه علیه و آله قال:

 خلقك أعزّ أراه العرش سرادق في المکتوب اَسم هذا ربّ يا: قل  العرش ساق على مَمد

 ربّ يا: فقالأ األرض و السماء بین أرواح بال أبدانا أشباحا عشر ياثن اللّه فأراه[ قال] علیك

؟ فقال: هذا نور علي بن أبي طالب، و هذا نور الَسن، و هم من أخبرتني إَّ علیك بَقّهم

هذا نور الَسین، و هذا نور علي بن الَسین، و هذا نور مَمد بن علي، و هذا نور جعفر بن 

و هذا نور علي بن موسى، و هذا نور مَمد بن علي، و  مَمد، و هذا نور موسى بن جعفر،
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هذا نور علي بن مَمد، و هذا نور الَسن بن علي، و هذا نور الَجّۀ القائم المنتظرأ قال: 

فکان رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله يقول: ما أحد يتقرّب إلى اللّه عزّ و جلّ بهؤَء القوم 

 (48 ق، ص1429 )بحرانی اصفهانی، .«إَّ أعت  اللّه رقبته من النّار

 طالاب  أبي بن عليّ ، عنائهاآب عن ه،اأبی ناع اللّه، عبد أبي عن ،الخصال کتاب ياو ف»

 و ناور،  مخرجاه  و ناور،  مدخلاه : النّور من خمسۀ في يتقلّب المؤمن :قالا  السّالم علیهما 

 (419 ق، ص1419 ی،)المشهد أ«النّور إلى القیامۀ يوم منظره و نور، کالمه و نور، علمه

 ماا  أ معاوياۀ  مناه ياا   ابتاداء  السّالم علیه اللّه عبد أبو لي قال :قال عمار ابن الثالثۀ عن»

 فقال دعائه في الجواب في اإلبطاء إلیه فشکا السّالم علیه المؤمنین أمیر أتى رجال أن علم 

 أساألك  إني اللهم قل - قال هو ما و الرجل له فقال اإلجابۀ السريع الدعاء عن أن  فأين له

المبین الاذي هاو    البرهان الَ  النور المکنون المخزون األکرم األجل األعظم العظیم باسمك

نور مع نور و نور من نور و نور في نور و نور على نور و نور فوق کل نور و نور علاى کال   

َ  نور و نور يضيء به کل ظلمۀ و يکسر به کل شدۀ و کل شیطان مريد و کل جبار عنیاد و 

تقر به أرض و َ يقوم به سماء و يأمن به کل خائف و يبطل به سَر کل ساحر و بغاي کال   

باغ و حسد کل حاسد و يتصدع لعظمته البر و البَر و يستقل باه الفلاك حاین ياتکلم باه      

الملك فال يکون للموج علیه سبیل و هو اسمك األعظم األعظم األجل األجل الناور األکبار   

 و ا  بیتاه  أهال  و بمَماد  و استوي  به على عرشك و أتوجه إلیاك الذي به سمی  نفسك 

)فایض   أ«کاذا  و کاذا  باي  تفعال  أن و مَماد  آل و مدمَ على تصلي أن بهم و بك أسألك

 (64 ق، ص1416 کاشانی،

 اَلْإِمَامَ أَنَّ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِيَۀَ عَنْ اَلََْسَنِ عَنِ رُوِيَ: اَلْکَافِي کِتَابِ دُعَاءُ سَرِيعِ اَلْإِجَابَۀِ فِي»

 عَلَیْهِ اَلْمُؤْمِنِینَ أَمِیرِ اَلْإِمَامِ مُ أَنَّ رَجُالً جَاءَ إِلَىتَعْلَ لَمْ أَ مُعَاوِيَۀُ يَا :قَالَ اَلسَّالَمُ عَلَیْهِ اَلصَّادِقَ

 سَرِيعِ» دُعَاءِ مِنْ أَنْ َ أَيْنَ: مُاَلسَّالَ عَلَیْهِ فَقَالَ اِسْتِجَابَتُهُ، تَتَأَخَّرُ مَنْ دُعَاءُ مَا: قَالَ وَ اَلسَّالَمُ
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لِکَيْ تَصِلَ إِلَى هَدَفِكَ بِسُرْعَۀٍ وَ يُقْرَنَ دُعَاؤُكَ بِالْإِجَابَۀِ(؟  بِهِ تَدْعُو ََ ذَا لِمَا أَيْأ )؟«اَلْإِجَابَۀِ

اَلْأَجَلِّ اَلْأَکْرَمِ اَلْمَخْزُونِ اَلْمَکْنُونِ فَقَالَ: وَ مَا هُوَ؟ قَالَ قُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْعَظِیمِ 

عَلَى نُورٍ اَلنُّورِ اَلََْ ِّ اَلْبُرْهَانِ اَلْمُبِینِ اَلَّذِي هُوَ نُورٌ مَعَ نُورٍ وَ نُورٌ مِنْ نُورٍ وَ نُورٌ فِي نُورٍ وَ نُورٌ 

يُکْسَرُ بِهِ کُلُّ شِدَّۀٍ وَ کُلُّ شَیْطَانٍ مَرِيدٍ وَ کُلُّ  وَ نُورٌ فَوْقَ کُلِّ نُورٍ وَ نُورٌ يُضِيءُ بِهِ کُلَّ ظُلْمَۀٍ وَ

 کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ ََ تَقِرُّ بِهِ أَرْضٌ وَ ََ تَقُومُ بِهِ سَمَاءٌ وَ يَأْمَنُ بِهِ کُلُّ خَائِفٍ وَ يَبْطُلُ بِهِ سَِْرُ

يَتَصَدَّعُ لِعَظَمَتِهِ اَلْبَرُّ وَ اَلْبََْرُ وَ يَسْتَقِلُّ بِهِ اَلْفُلْكُ سَاحِرٍ وَ بَغْيُ کُلِّ بَاغٍ وَ حَسَدُ کُلِّ حَاسِدٍ وَ 

جَلُّ اَلنُّورُ حِینَ يَتَکَلَّمُ بِهِ اَلْمَلَكُ فَالَ يَکُونُ لِلْمَوْجِ عَلَیْهِ سَبِیل  وَ هُوَ اِسْمُكَ اَلْأَعْظَمُ اَلْأَعْظَمُ اَلْأَ

 لِ بَیْتِهِأَهْ وَ بِمََُمَّدٍ نَفْسَكَ وَ اِسْتَوَيْ َ بِهِ عَلَى عَرْشِكَ وَ أَتَوَجَّهُ إِلَیْكَ اَلْأَکْبَرُ اَلَّذِي سَمَّیْ َ بِهِ

)عالمه  أ«کَذَا وَ کَذَا بِي تَفْعَلَ أَنْ وَ مََُمَّدٍ آلِ وَ مََُمَّدٍ عَلَى تُصَلِّيَ أَنْ بِهِمْ وَ بِكَ أَسْأَلُكَ

 (568 ق، ص1413 مجلسی،

 عَلَى اَلْقِیَامَۀِ يَوْمَ اَللَّهِ فِي اَلْمُتَََابُّونَ :قَالَ السَّالَمُ عَلَیْهِ جَعْفَرٍ أَبِي عَنْ مُرْسَالً بِیهِأَ عَنْ عَنْهُ»

 يُعْرَفُوا حَتَّى شَيْءٍ کُلَّ مَنَابِرِهِمْ نُورُ وَ أَجْسَادِهِمْ[ وَ] وُجُوهِهِمْ نُورُ أَضَاءَ قَدْ نُورٍ مِنْ مَنَابِرَ

 (265 تا، ص بی )البرقی، أ«اَللَّهِ فِي ََابِّینَبِالْمُتَ

 )نوری طبرسی، أ«وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: اَلصَّالَۀُ نُورُ اَلْمُؤْمِنِ وَ اَلصَّالَۀُ نُورٌ مِنَ اَللَّهِ»

 (92 ق، ص1418

 اَللَّهِ عَبْدِ أَبُو لِي قَالَ قَالَ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِيَۀَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِي اِبْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ»

 عَلَیْهِ اَللَّهِ صَلَوَاتُ اَلْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ أَتَى رَجُالً أَنَّ عَلِمْ َ مَا أَ مُعَاوِيَۀُ ءً مِنْهُ: يَااِبْتِدَا اَلسَّالَمُ عَلَیْهِ

هُ لَ فَقَالَ اَلْإِجَابَۀِ اَلسَّرِيعِ اَلدُّعَاءِ عَنِ أَنْ َ أَيْنَ لَهُ فَقَالَ دُعَائِهِ فِي اَلْجَوَابِ فِي عَلَیْهِ اَلْإِبْطَاءَ فَشَکَا

مَخْزُونِ اَلرَّجُلُ مَا هُوَ قَالَ قُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ اَلْعَظِیمِ اَلْأَعْظَمِ اَلْأَجَلِّ اَلْأَکْرَمِ اَلْ

 نُورٌ» اَلََْ ِّ اَلْبُرْهَانِ اَلْمُبِینِ اَلَّذِي هُوَ نُورٌ مَعَ نُورٍ وَ نُورٌ مِنْ نُورٍ وَ نُورٌ فِي نُورٍ وَ اَلْمَکْنُونِ اَلنُّورِ

 شَیْطَانٍ کُلُّ وَ شِدَّۀٍ کُلُّ بِهِ يُکْسَرُ وَ ظُلْمَۀٍ کُلُّ بِهِ يُضِيءُ نُورٌ وَ نُورٍ کُلِّ فَوْقَ نُورٌ وَ «نُورٍ عَلى

خَائِفٍ وَ يَبْطُلُ بِهِ  کُلُّ بِهِ يَأْمَنُ وَ سَمَاءٌ بِهِ تَقُومُ ََ وَ أَرْضٌ بِهِ تَقِرُّ ََ عَنِیدٍ جَبَّارٍ کُلُّ وَ مَرِيدٍ
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بِهِ  تَقِلُّسَِْرُ کُلِّ سَاحِرٍ وَ بَغْيُ کُلِّ بَاغٍ وَ حَسَدُ کُلِّ حَاسِدٍ وَ يَتَصَدَّعُ لِعَظَمَتِهِ اَلْبَرُّ وَ اَلْبََْرُ وَ يَسْ

ظَمُ اَلْأَجَلُّ اَلْفُلْكُ حِینَ يَتَکَلَّمُ بِهِ اَلْمَلَكُ فَالَ يَکُونُ لِلْمَوْجِ عَلَیْهِ سَبِیل  وَ هُوَ اِسْمُكَ اَلْأَعْظَمُ اَلْأَعْ

تَوَجَّهُ اَلْأَجَلُّ اَلنُّورُ اَلْأَکْبَرُ اَلَّذِي سَمَّیْ َ بِهِ نَفْسَكَ وَ اِسْتَوَيْ َ بِهِ عَلَى عَرْشِكَ وَ أَ

 بِي تَفْعَلَ أَنْ وَ مََُمَّدٍ آلِ وَ مََُمَّدٍ ىعَلَ تُصَلِّيَ أَنْ بِهِمْ وَ بِكَ أَسْأَلُكَ بَیْتِهِ أَهْلِ وَ بِمََُمَّدٍ إِلَیْكَ

 (582 ق، ص1431 )کلینی، أ«کَذَا وَ کَذَا

: من فرموده بن عمار گوید: حضرت صادق علیه السالم بدون سخن و پرسشى ب يۀمعاو

المؤمنین علیه السالم آمد و از اینکه اجابت آیا نمیدانى که مردى خدمت امیر هاى معاوی

او فرمود: چرا دعاى ه آن حضرت شکایت کرد، آن حضرت به ب ،دعایش دیر شده بود

کرد: آن  ؟ آن مرد عرض اجابت رسد( نخواندىه را )یعنى دعا ى که زود ب بۀسریع االجا

اللهم انى أسألک باسمک العظیم االعظم االجل االکرم »و: ؟ فرمود: بگ دعا کدام است

المخزون المکنون النور الحق البرهان المبین الذى هو نور مع نور، و نور من نور و نور فی 

و  ۀ، و یکسر به کل شدۀظلموق کل نور، و نور یضیء به کل نور و نور على نور، و نور ف

، ال تقر به ارض، و ال تقوم به سماء، و یأمن به کل «عَنِیدٍ ارٍجَبّ  کُلِّ» کل شی ان مرید و

خا ف، و یب ل به سحر کل ساحر، و بغى کل باغ، و حسد کل حاسد، و یتصدع لعظمته البر 

و البحر، و یستقل به الفلک، حین یتکلم به الملک فال یکون للموج علیه سبیل و هو اسمک 

یت به نفسک، و استویت به على االعظم االعظم، االجل االجل النور االکبر، الذى سم

عرشک، و أتوجه الیک بمحمد و أهل بیته، أسألک بک و بهم ان تصلى على محمد و آل 

 (.حاجت خود را ذکر کند« کذا و کذا»جاى ه )و ب«. محمد و ان تفعل بى کذا و کذا

 

  نتیجه

ل ویژه خلقت انسان را در مذاهب و ملل و نح های گوناگون آفرینش و به اگر طریقه

های گوناگون  رسیم که برای آفرینش سرچشمه به این نتیجه می ،گوناگون م العه کنیم

اما جهت امیدواری و بهتر  ؛معرفی شده است: مثل آ،، خاک، باد، آتش، ذرات و ...
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ریم و آن عبارت است از این توانیم بپذی آفرینش را می ، بهترین شیوۀنگریستن به آفرینش

اند. نورانیت هر چیز  اند و از منشأ نورانی م لق پدید آمدهموجودات عالم نور که همۀ

مربوط به استعداد جذ، نور آن چیز است و تمامی گوناگونی خلقت مربوط به شدت و 

 اند.  ضعف نوری است که جذ، نموده

بهتر است یا به  ،که ما به جهان و هستی نوری معتقد باشیم از لحاظ فکری و روانی این

که انسان  کور و کر؟ مسلماً اعتقاد به منشأ نورانی و نور م لق و این جهان غیرهوشمند و

ویژه  آورد، به وجود می هبینی و امید بیشتری در ما ب ترین مظهر نور م لق است، روشن مهم

یعنی حرکت به سوی  ،که سعی کنیم بهره ما از نور که همان کمال است، بیشتر باشد این

 انسان کامل.
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 الدین کشی نورشناسی زین
 

 اصغر جعفری ولنی دکتر علی
 

 چکیده
تارین   اسات، مهام  شااگردان فخار رازی   تارین   تارین و نزدیاک   بازرگ از کاه  الدین کشّی  زین
هاای من اق، اماور     ، کاه در حاوزه  ق الحقا ق حدا یک دانشنامه فلسفی به نامدر خود را  های دیدگاه

م ر  کرده و خود او بر این باور اسات کاه ایان کتاا، بهتارین      ، عامه و طبیعیات نوشته شده است
اثری است که در نوع خود تألیف شده است. برای فهم مبناای کشای در ترتیاب و تقسایم مباحاث      

باید به دو مقدمه در آغاز کتا، توجه کرد که در پایان مقدماۀ نخسات دلیال تقادم و تاأخر      کتا، 
کناد.   های کتا، را بیان کرده و در پایان مقدمۀ دوم نیاز باه سااختار کلای کتاا، اشااره مای        بخش

دیاده   الحقاا ق  حادا ق هایی از کتاا،   تأثیرپذیری کشی از سهروردی هم در ترتیب و تدوین بخش
البا، الرابع »ای از مباحث با، چهارم از جمله دوم کتا، طبیعی تحت عنوان  در پاره شود و هم می

البته نمونه واضج تأثر کشی و گرایش او به مکتب فلسفی سهروردی  .«طقةفی بیان أحوال النفس النا
 شود که در قالب متنای نسابتاً مفصال،    به ویژه در با، پایانی امور عامه )با، دهم( بیشتر آشکار می

از  «مرکّب منهماا  عقلی و فی األنوار وهی علی أقسام حسی و»گزارشی موجز اما گویا تحت عنوان 
هاای فلسافه اشاراق )از     دهاد؛ گزارشای کاه تماام ویژگای      فلسفه سهروردی مورد بررسی قارار مای  
از  ایان باا،  در تادوین  توان در آن دید. در واقاع کشای    اص الحات گرفته تا نوع استدالل( را می

عاالم اناوار و    ،نوراالنوار ،ظلمتنور و  ۀدربار دیدگاه خودطر  کلی و خ وط اصلی  ،خودکتا، 
است. کشی هدف خاود از ایان گازارش را تکثیار     االشراق وام گرفته حکمةمراتب آن را از کتا، 

فوا د و آسان کردن م العه آثار سهروردی در عین حفظ عبارات و اص الحات او بیان می کناد و  
اندیشاای و نااه عاادم پااذیرش، در بااا، صااحت و سااقم م الااب منقااول از   ساار مصاالحتقاعاادتاً از 

 گیرد. طرفانه می سهروردی، موضعی به ظاهر بی

 .االشراقحکمة، نور، سهروردی، الحقا ق حدا قکشی،  کلیدواژه:

                                                           
 (jafari_valani@yahoo.com).  هریاستادیار دانشگاه شهید م .*

 18/19/98 تاریخ پذیرش:   19/18/98 تاریخ وصول:

mailto:jafari_valani@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 مقدمه

هاای من اق،    ، که در حوزهق الحقا ق حدا یک دانشنامه فلسفی به نامالدین کشّی در  زین

« عبادالرحمن بان محماد الکشّای    الدین  زین»، خود را ور عامه و طبیعیات نوشته شده استام

اند کاه در عربای باه     دانسته« کیشی»برخی از معاصران او را  (لخطبةکشی، ا) کند. معرفی می

او یا از جزیرۀ کیش در خلیج فارو اسات یاا در    دراین صورتتحریف شده است. « کشّی»

ایان شاهر بایاد در    به نظار مای رساد    . زیسته است می سمرقند و بلخشهری به همین نام میان 

 کایش تاا   و بلاخ  سامرقند،  فاصلۀکه  ازآنجاییافغانستان، تاجیکستان یا ازبکستان فعلی باشد. 

 اینکاه  احتماال  رو، از ایان  خراساان اسات؛   و کایش  جزیرۀ بین فاصلۀ از کمتر بسیار خراسان

البته برخای   ؛از جزیرۀ کیش در خلیج فارو است بیشتر بسیار باشد، ناشناخته کیش از کشی

 (، بیست و شش1389خونجی، ) .ندا کرده نیز ذکر« کاشانی» صورت را به« کشّی»نام  دیگر

-544شااگردان فخار رازی )  تارین   تارین و نزدیاک   بزرگالدین کشی از  زینهرحال  به

تاااا، او خاااود در ک . )هماااان(در خراساااان باااوده اسااات او  ق.( و حاااوزۀ فعالیااات616

یاد « یفخرالحق والدین الراز یموال یستادأو  یشیخ»از فخر رازی با تعبیر  الحقا ق حدا ق

 (الخطبةکشی، کند. ) می

و پسارش  « عالء الدین محمد»های  از دو پادشاه خوارزمشاهی به نام ،کتا،این کشی در 

اه پادر و پسار   نام بردن در یک کتا، از دو پادش )همان( برد. نام می« جالل الدین منکبرتی»

 ایان  و اسات  شاگفت  بسایار  شان یکی نیست( به عنوان شاه حااکم فعلای   )که تاریخ سل نت

 کتاا،  آیاا  است؟ شده نگاشته شاه کدام زمان پادشاهی در کتا، که آورد می پدید را ابهام

البتاه   اسات؟  شاده  کشایده  درازا باه  ساالیانی  و بوده نگارش دست هر دو پادشاه در زمان در

نام شاه پسر را )برای تبرک، ریاکاری، تارو یاا هار     ،ویسنده یا ناسخان بعدین ممکن است
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هاای او   فرضیۀ دوم با توصیفاتی که کشی از شاه پسر و دالوری .اند چیز دیگر( بعدها افزوده

 .رسد به نظر میسازگار  ،آورد در دفع فتنه مغول می

؛ اعاالم شاده اسات    ق625 ساال  پایاان نگاارش کتاا،   تااریخ  ، ق الحقاا  ق حدادر پایان 

نشانگر مرگ مؤلف )مانند  ،نام کشی در پایان کتا، با دعاهایی ( امااألولی مةکشی، المقد)

ن او در ایان  باود  زناده  بر ای نشانه تواند می این و نیست همراه( «اهلل رَحِمَهُ»و« اهلل علیه رحمة»

 او که دورۀ پادشااهی  برد زمان داشته باشد. از آنجا که کشی از جالل الدین منکبرتی نام می

توان نتیجه گرفت که کشی در این زمان زنده بوده اسات و ایان    ق است، می 628تا  617از 

 ،االسارار  کشفخونجی در  عالوه بر این 625نیز خود تأییدی است بر زنده بودن او در سال 

 اوای دال بار مارگ    بدون هار واژه « بعض المحصلین من أهل هذا الزمان»از کشی با عبارت 

زناده باوده    االسارار  کشاف هنگاام نگاارش    دهد که کشای احتمااالً   این نشان می .برد نام می

 625هاای   الرویهب در مقدمۀ خود بر این کتا،، زمان نگارش آن را میان سال ؛ چراکهاست

فالحای،  ) اسات.  625دانسته است کاه هماۀ اینهاا مؤیاد زناده باودن کشای در ساال          635تا 

 (  وبالگ

م ار    الحقاا ق  حادا ق ترین اثر او به ناام   مهمالدین کشی در  زینهای  هترین دیدگا مهم

شده و خود او بر این باور است که این کتا، بهترین اثری اسات کاه در ناوع خاود تاألیف      

برای فهم مبنای کشی در ترتیب و تقسیم مباحاث کتاا، بایاد باه دو مقدماه در       1شده است.

هاای کتاا، را    نخست دلیل تقادم و تاأخر بخاش   آغاز کتا، توجه کرد که در پایان مقدمۀ 

( و در پایان مقدمۀ دوم نیز باه سااختار کلای کتاا، اشااره      األولی مةکشی، المقدبیان کرده )

 قیةةالمباحث المشر( مقایسه ترتیب و تهذیب مسا ل دو کتا، نیةالثا مةالمقدکند. )همان،  می

 رازی است. کشی، نشان دهنده تأثر کشی از ق الحقا ق حدافخر رازی و 

                                                           

صالی بار   نگاشته که فخرالدین بن بدیع بندهی شر  مف« نیةالکاشا مةالمقد». کشی مدخلی بر من ق با عنوان 1

( و 4931 ی در کتابخاناه چساتربیتی در دوبلاین )نساخ عربای      خ ۀصورت نسخ آن نوشته است. این شر  به

 شود. ( نگهداری می117دارالکتب در قاهره )من ق 
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ای کارده اسات کاه در کتاب      کاار بسایار شایساته   این کتا، پایان بخش من ق کشی در 

. او مانناد مقااالت پیشارفتۀ اماروزی، چکیاده اختالفاات خاود باا         مرسوم نیسات من ق قدیم 

در گاردآوری   وجاو و پاژوهش   جسات  کاه  له بیان کرده استأمس 9دانان پیشین را در  من ق

رو  ( ازایان األولی، الفصل الثالث والعشارون  لجملةاکند. )همان،  را آسان میهای او  نوآوری

سزایی است که او بر خونجی داشته اسات. خاونجی در    هثیر بأاهمیت کشی در تاریخ من ق ت

یا بدون نام او آورده و نقاد   به همراه ذکر نامهای کتا، خود آراء کشی را  بسیاری از بخش

در آثاار من قای اساتاد او، فخار رازی،      چراکاه  ؛کرده است. همۀ این آراء ویژه کشی اسات 

شده تاریخ من ق  های گم توان کشی را یکی دیگر از حلقه رو، می این نیست. از هااثری از آن

رفات   های من قی او و ساهمی کاه در پایش    در جهان اسالم به شمار آورد که تعیین نوآوری

 (الحی، وبالگف) من ق در جهان اسالم دارد نیازمند بررسی و پژوهش است.

، به بحث امور عامه، طبیعیاات  الحقا ق حدا قزین الدین کشی پس از بخش من ق کتا، 

رساد مباحاث و ترتیاب ایان بخاش بیشاتر تحات تاأثیر کتاب           نظر می پردازد. به و الهیات می

اإلشراق سهروردی است. گرچه سهروردی در طر  فلسافه اشاراق خاود     حکمةفلسفی مانند 

اماا گارایش کشای باه      1زالی و نوعی فلسفه نور م ر  در آن متأثر اسات؛ غ األنوار ةمشکااز 

                                                           

ابوحامد محمدغزالی و شیخ شها، الدین یحیی سهروردی، هر دو در دوران پختگی خود، به ناور توجاه    .1

هر دو معتقد بودند که انسان باید  اند. کردند و نگرش خود را در مورد انسان و جهان، با نور ساخته و پرداخته

هم نورانی ببیند و هم نورانی عمل کند. هر دو نور را رمز و راز جهان هستی دانستند. نور برای هر دو به حاد  

کافی پررمز و راز هست که بتواند این جهان اسرارآمیز، رمزآلود و پیچیاده را تبیاین کناد. هار دو برحساب      

اناد و پاس از بازگشات از     ه و عجایب و غرایب آن جاا را دیاده  ت بار یافتعالم ملکو ۀادعای خود به مشاهد

بینای الهای،    اند که باه کاارگیری عناصار مشاا ی بارای تبیاین جهاان        عالم ملکوت به منزلگه ناسوت، دریافته

توان با مصالحی چون هیوال، صورت، عقول، نفوو فلکای و افاالک کاه معمااران      انگاری است و نمی ساده

و  االناوار  ةمشکابرند، چنین جهان تو در تو و پر رمز و رازی را بنا کرد. از این رو، یکی در  می ارمشا ی به ک

 ، با مبنای نور، بنایی از نور برپا کردند و همه چیز را در نور و با نور دیدند.االشراقحکمةدیگری در 
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که از طریق فخر رازی و باه پیاروی از غزالای باشاد، مساتقیماً متاأثر از        فلسفۀ نور بیش از آن

  1فلسفۀ سهروردی و حکمت اشراق اوست.

هااایی از کتااا،   تأثیرپااذیری کشاای از سااهروردی هاام در ترتیااب و تاادوین بخااش     

ای از مباحاث باا، چهاارم از جملاه دوم کتاا،       شود و هم در پااره  دیده می قالحقا  حدا ق

احاوال و اقساام   مانناد بحاث    «الباب الرابع في بیان أحوال الةنف  الناطقةة»طبیعی تحت عنوان 

و  ،روحاانی  تشاقاو  و تبیاان ساعاد  ی، معاد روحان تحقیقنفوو ناطقه پس از مرگ بدن، 

ساهروردی   اإلشاراق حکمةتأثیر  که سهروردی فهم کرده، گونه ارتباط میان نور و امام، بدان

-224، ص1373، الباا، الراباع؛ ساهروردی،    الجملة الثانیةر.ک: کشی، خورد. ) به چشم می

223  ) 

البته نمونۀ واضج تأثر کشی و گرایش او به مکتب فلسافی ساهروردی باه ویاژه در باا،      

قالب متنی نسبتاً مفصال، گزارشای    شود که در پایانی امور عامه )با، دهم( بیشتر آشکار می

از  «مرکّاب منهماا   عقلی و هی علی أقسام حسی و فی األنوار و»موجز، اما گویا تحت عنوان 

چگاونگی   2،کثرات نوری و مناسبات ایان کثارات باا یکادیگر    فلسفۀ سهروردی در مباحث 

 ،عاوالم پیدایش عوالم متعدد و طبقات نوری در هریاک از ایان    ،صدور کثرات و نزول آنها

ماورد بررسای قارار    ، تنوع و تکثار درون سااختاری هریاک از ایان عاوالم و طبقاات ناوری       

                                                           

 ةمشاکا زالای و مباانی او در   ، شااید نگااهی باه غ   االشاراق  حکمةچراکه اگرچه سهروردی در پایان مقدمه  .1
ها و قلمروهایی است کاه نورشناسای    ، دارای ویژگیاالشراق حکمةنورشناسی سهروردی در  اما ؛دارد االنوار

 ، فاقد آنهاست. خالصه، نور سهروردی نسبت به نور غزالی، نوری از لونی دیگر است.االنوار ةمشکاغزالی در 

عالم ملکوت و عالم شاهادت و   .لی و اجمالی عبارتند از: الفشناسی اشراقی در یک طر  بسیار ک کثرت. 2

ترتیب انوار برحسب ترتیب اشراق آنها از نوراالناوار   .، ؛چون نسبت ظلمت به نور است هم ،نسبت بین آنها

عادم تسلسال در مراتاب     .ج ؛و اولویت هریک از آنها برای اسم نور، از حیث تقر، آنها به نوراالنوار اسات 

اضامحالل کثارات و تبیاین     .د ؛هایت و منتهی شدن آنها به منبع اول کاه ناور لذاتاه و بذاتاه اسات     ن نور تا بی

موازنه بین عالم شهادت و عالم ملکوت و این که هر شیئی در این عالم مثال شیئی در آن  .اه ؛توحید حقیقی

 عالم است.
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های فلسفه اشراق )از اص الحات گرفته تا نوع اساتدالل(   دهد، گزارشی که تمام ویژگی می

طار  کلای و    ،از کتاا، خاود   ایان باا،  در تادوین  توان در آن دید. در واقاع کشای    را می

عاالم اناوار و مراتاب آن را از کتاا،      ،نوراالناوار  ،نور و ظلمت ۀخ وط اصلی نظرش دربار

 است.وام گرفته  االشراقحکمة

هاایی مختلفای از    او در ادامه این با، با ذکر نام حکیم رحمه اهلل برای سهروردی، بخش

کند و گزارشی فشارده از فلسافۀ ساهروردی را     را انتخا، و تحریر می االشراقحکمةکتا، 

دهد. کشی هدف خود از این گزارش را تکثیر فوا اد   ه کتا، خود قرار میدر اختیار خوانند

کناد و   و آسان کردن م العه آثار سهروردی در عین حفظ عبارات و اص الحات او بیان می

اندیشی و نه عدم پذیرش، در باا، صاحت و ساقم م الاب منقاول از       قاعدتاً از سر مصلحت

رو ماتن مصاحج ایان باا، از کتاا،       د. از ایان گیر طرفانه می سهروردی، موضعی به ظاهر بی

 دهیم. کشی را ضمن فهرست کامل کتا، در اختیار خوانندگان قرار می الحقا ق حدا ق

 

 الحقائق حدائقفهرست کتاب 
 ؛المقدمة األولی: في بیان شرف العلم

 .المقدمة الثانیة: في بیان العقل البشري
 :کتاب المنطقالجزء األوّل: 

 ؛مبادي المنطق الجملة األولی: في
 ؛الباب األّول: في مباحث األلفاظ وما يتعّلق بها

 ؛الفصل األّول: في بیان موضوع المنطق وما يتعّلق به من المباحث اللفظیة
 ؛الفصل الثاني: في مباحث الماهیة
 ؛الفصل الثالث: في مباحث اللوازم

 ؛الفصل الرابع: اللفظ المقید
 ؛خم  وهو المسّمی بإيساغوجيالباب الثاني: في بیان الکّلیات ال

 ؛المسّمی بقاطیغورياس الباب الثالث: في بیان المقوالت العشرة
 ؛تفاصیل أقسامها وما يتعّلق بها و الباب الرابع: في مباحث التعريفات
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 ؛الفصل األّول: في بیان الداللة اإلسمیة والحدية والرسمیة
 ؛شرائطه الفصل الثاني: بیان إمکان اکتساب التصور و

 ؛تفصیل کّل واحد منها عن اآلخر الفصل الثالث: في بیان األقوال الشارحة و
 ؛الفصل الرابع: في بیان أنواع الخطأ واألغالیط التي قد يقع في التعريفات

 ؛أحکامها أصنافها و الباب الخام : في بیان أنواع القضايا و
 ؛الفصل األّول: في تقسیم القضايا

 ؛اياالفصل الثاني: في جهات القض
 ؛الفصل الثالث: في تالزم القضايا الموّجهة

 ؛الفصل الرابع: في التناقض
 ؛الفصل الخام : في العک  المستوي

 ؛الفصل السادس: في عک  النقیض
 ؛أحکامها أصنافها و الفصل السابع: في بیان أنواع القضايا الشرطیة و

 ؛الفصل الثامن: في تفصیل المواد القیاسیة
 ؛جملة من اآلراء المحمودة  الفصل التاسع: في

 ؛الفصل العاشر: في خالصة من علم األخالق
 ؛الجملة الثانیة: في المقاصد

 ؛أقسامه الفصل األّول: في بیان القیاس و
 ؛الفصل الثاني: في بیان شرائط إنتاج األشکال األربعة

 ؛الفصل الثالث: في البراهین اّلتي تبّین بها النتائج
 ؛طاتالفصل الرابع: في االختال

 ؛أقسامهم الفصل الخام : في الشرطیات القريبة إلی الطبع و
 ؛الفصل السادس: في أنواع الشرطیات

 ؛لواحقه في توابع القیاس و :الجملة الثالثة
 ؛الفصل األّول: في بیان البّدات القیاس من المقدمات

 ؛الفصل الثاني: في تعديد أنواع ما يحتّج به من البرهان في غیره من األقیسة
 ؛الفصل الثالث: في قیاس الخلف
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 ؛التقابلي المصادري و الفصل الرابع: في بیان قیاس العک  الدوري و
 ؛الفصل الخام : في بیان القیاس اللّمي واإلّني

 ؛الفصل السادس: في األلفاظ التي نطلب بها العلوم
 ؛الفصل السابع: في بیان اکتساب مقدمات القیاس

 ؛یاساتالفصل الثامن: في تحلیل الق
 ؛بیان کیفیة رّدها إلی المستقیم الفصل التاسع: في القیاسات المحّرفة و

 ؛الفصل العاشر: في األغالیط التي تقع في القیاسات
 ؛الفصل الحادي عشر: في أّن کذب مقدمات القیاس التوجب کذب النتائج

 ؛الفصل الثاني عشر: في استغرار نتائج القیاسات
 ؛يکتسب بالبرهان الحد اليمکن أن يقتنص والفصل الثالث عشر: في أّن 

 ؛الفصل الرابع عشر: في المشارکة بین الحدود والبراهین
 ؛تفصیل دخولها في الحدود والبراهین الفصل الخام  عشر: في أقسام العلل و

 ؛الفصل السادس عشر: في تفصیل أنواع المعلوم بحسب اختالف موضوعاتها
 ؛تخالفها ... تباينها بحسب تجان  موضوعاتها و م والفصل السابع عشر: في تناسب العلو

 ؛الفصل الثامن عشر: في بیان اشتراک العلوم في المبادئ والمسائل
 ؛الفصل التاسع عشر: في أّن الجزئي اليجوز أن يکون مطلوبًا بالبراهین

 ؛الفصل العشرون: في بیان القیاس الجدلي
 ؛عريةالفصل الحادي والعشرون: في بیان القیاسات الش

 ؛الفصل الثاني والعشرون: في بیان القیاسات الخطابیة
 .الفصل الثالث والعشرون: في تعديد المسائل التي خالفت المتقّدمین فیها

 :الجزء الثاني: کتاب اإللهي
 ؛مباحث األمور العاّمة الجملة التالیة للمنطق:

 ؛والمعدوم الباب األّول: في تقسیم المعلوم إلی أقسامه الذاتیة من الموجود
 ؛الباب الثاني: في مباحث الوجود

 ؛أحکامه الباب الثالث: في المعدوم و
 ؛أقسامه الباب الرابع: في مباحث الممکن و
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 ؛العلل الباب الخام : في تقسیم األسباب و
 ؛الباب السادس: في الماهیة

 ؛الباب السابع: في بیان الوحدة والکثرة
 ؛جواهر واألعراضالباب الثامن: في األحکام العاّمة لل
 ؛الباب التاسع: في القدم والحدوث

 .أقسامها الباب العاشر: في األنوار و
 :الجزء الثالث: کتاب الطبیعي

 ؛هي بیان المقوالت العشر وما يتعّلق بها في مباحث األعراض و الجملة األولی:
 ؛تمییز بعضها عن البعض الفّن األّول: في تقسیم الجواهر واألعراض و

 ؛لثاني: في بیان الکّم الفّن ا
 ؛الفّن الثالث: في الکیف

 ؛الفّن الرابع: في بقّیة المقوالت
 .الفّن الخام : في الحرکة وما يتعّلق بها من األقسام واألحکام والزمان

 ؛في الجواهر الجملة الثانیة:
 ؛الفّن األّول: في مباحث الهیوالء والصورة وما يترّکب منهما

 ؛األجسامالفّن الثاني: في مباحث 
 ؛بیان اآلثار العلوية والسفلیة الفّن الثالث: في األسطقّسات و

 ؛الفّن الرابع: في النفوس
 ؛الباب األّول: في بیان القوی النباتیة

 ؛الباب الثاني: في بیان القوی الحیوانیة
 ؛الباب الثالث: في بیان القوی اإلنسانیة

 ؛الباب الرابع: في بیان أحوال النف  الناطقة
های ترکیه )یکی کتابخانۀ فاضال احماد    کامل این اثر براساو دو نسخه از کتابخانه متن

( در حال تصحیج می باشاد و  1447و دیگری کتابخانۀ حمیدیه به شماره  864پاشا به شماره 
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مندان قارار خواهاد گرفات. البتاه نساخۀ حمیدیاه        شاهلل در آینده نزدیک در معرض عالقه ان

 کتا، فق  از روی نسخۀ فاضل احمد پاشا تصحیج شده است. ناقص است و با، دهم این

است که در کتا، حدا ق  الرسالة االختیاریةزین الدین کشی آثار دیگری نیز دارد: یکی 

اسات   تحفة األصحاب في  عررفية ربا األربيابالحقا ق به آن اشاره شده است. دیگری رساله 

اهلل مرعشای نجفای در قام و نساخۀ      در کتابخاناۀ آیات   4416که یک نسخه از آن به شاماره  

شاود. اثار دیگار او باه ناام       از کتابخانۀ مجلس در تهران نگهداری مای  8961دیگر به شماره 

الحقاا ق   حادا ق ای از بخش من ق کتا،  رسد خالصه است که به نظر می المن ق یالموجز ف

ایان کتاا، نیاز    او باشد؛ البته به همین سیاق تلخیص، در ادامه بخش اماور عاماه و طبیعیاات    

در مجموعه کتابخانۀ مجلس باه شاماره    651ای از این اثر با تاریخ کتابت  آمده است. نسخه

 موجود است. 9463
 

 الباب العاشر: في األنوار
 مرّکب منهما( )وهي علی أقسام: حّسي وعقلي و

 
 ]أقسام النور[

وهو علی قسمین: أحدهما  أّما الحسي، فهو الظاهر الذي اليتوّقف إبصاره علی إبصار غیره، ]1[
الظاهر الذي يکون ظاهرًا بنفسه لکن اليظهةر غیةره؛ کالکواکةب الخفیةة األنةوار والجمةرات الغیةر 

والثاني ما يکون أقوی من ذلک وهو الظةاهر بنفسةه المظهةر لغیةره؛ کالشةم  والقمةر  1المشتعلة.
 والنّیرات المشتعلة. 

کةالقوی المدرکةة مةن الظةاهرة والباطنةة العقلیةة وأّما النور العقلي، فهو المدرک للشةيء،  ]2[
«. رأيت عبدالرحمن بن عةوف يةدخل الجنةة حبةوا»والحسیة والرأي للشيء. کما قال علیه السالم: 

( رأی ذلک بنور النبّوة؛ ألّنه لّما تصور وتعّقل أّن له جةاذبین: أحةدهما 281ق، ص 4141)الغزالی، 
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والحیةاة  1وهو اإليمان. والثاني يجذبه إلی العالم األسةفل، يجذبه إلی العالم األعلی المسّمی بالجنة
الحاضرة فهو الغنی انکشف لسّره من تجاذب هذين الجةاذبین عسةر وبطةي فةي سةّره. وصةار هةذا 
المعقول مشاهدًا له. ومثال هذا العسر والبطي من عالم الشهادة، إّنما هو الحیاة؛ فهذه مشاهدة عقلیة 

 الوالية.  تحّصل بنور النبوة أو بنور
وأّما النور الذي يکون نورًا حسًا وعقاًل، فهو الذي يکون ظاهرًا بنفسه من نفسةه وبذاتةه مةن  ]3[

ذاته لذاته ولغیره ومظهرًا لذاته ولغیره، فهو أقوی األنوار وهو الّله تعالی؛ ألّنه هةو الظةاهر فةي نفسةه 
 ها.لوجوب الوجود المظهر لألشیاء کّلها بإفاضة أنوار الوجود علی

   ]تأویل آیة النور[
فإذن هو نور السماوات واألرض، کما نطق به الکتاب اإللهي وکما أّنه ال ذرة من نور الشم  إاّل 

هي داّلة علی وجود الشم  المنّورة لها، فکذا ال ذّرة من موجودات السماوات واألرض وما بینهما  و
الذي أظهةر األشةیاء کّلهةا بنةور الوجةود. إاّل وهي داّلة بجواز وجودها علی وجوب وجوده؛ ألّنه هو 

فیکون هو موجودًا ظاهرًا مع کّل شيء؛ کما أّن المضيء موجود ظاهر مع ظهور کّل شةيء، لکةن ال 
معّیة مکانیة بل معّیة الميّثر مع أثره ومعّیة المضيء مع ضوئه ومعّیة المظّل مع ظّله، حتی لو لم يکن 

ارتفع الظّل. وهذه المعّیة التمنع القبلیة؛ کةالميّثر والمظةّل.  المظّل لم يکن الظّل، ولو ارتفع المظّل 
 ( 443و  403، ص 4333فإن کّل واحد منهما قبل أثره بالذات، وإن کان معه بالزمان. )سهروردی، 

 ]تطبیق األنوار اإلنسانیة علی مراتب العقل[
کة للضروريات من الحّسیات أّول األنوار اإلنسانیة العقل الهیوالني، وهي المشکاة القوة المدر و

والبديهیات الضابطة للمقدمات البرهانیة، وهي العقةل بالملکةة المسةّمی بالزجاجةة فةي الکتةاب 
الزيتونة. ثةّم ترکیةب هةذه  2اإللهي. ثّم العقل بالفعل وهو المصباح. ثّم القوة المفّکرة وهي الشجرة

 البراهین المنتجة للنظريات وهي الزيت. 
کمال هذه القوة المفّکرة، کما يکون في األنبیاء والحکماء األقوياء وهي القةوة قیل: الزيت هو  و

 القدسیة النبوية التي تکاد تشرق نورها حتی يستغني األنبیاء عن مدد المالئکة فةي لةوائا الغیةب و
َأوَ۫حیَ۫نة  »أحکام اآلخرة وجملة من معارف ملکوت السماوات واألرض. وإلیه اإلشارة بقولةه تعةالی: 
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َناإ   ن۫ َأم۫ر  )اآلية( واألولیاء عن مدد األنبیاء فةي اکتسةاب المعةارف اإللهیةة واألسةرار  1.«َلیَ۫ک ُروًحا م 
 الربانیة، وهو نور علی نور؛ کما نطق به الکتاب. 

قیل: المشکاة هي الح  المشترک، والخیةال هةو الزجاجةة، والعقةل هةو المصةباح. واألّول  و
 (313، ص 2، ج4331؛ شرح خواجه طوسی، 41ل أصّا. )ابن سینا، نمط سوم، فص

 ]أقسام الظلمة[
أيضةًا  -التي تقابةل النةور -إذا کانت األنوار ثالثة: حّسیة وعقلیة ومرکبة منهما، کانت الظلمة  و

، فإّنةه 2ثالثة: حّسیة، کظلمات اللیل؛ وعقلیة، کظلمة الجهل؛ ومرکبة منهما، کظلمة القدم المطلةق
 العقل.اليدرک ال بالح  وال ب

 
 ]أسباب الظلمات العقلیة[

أسباب الظلمات العقلیة کثیرة إاّل أّن الّله تعالی جمع أصول أکثرهةا فةي آيةة واحةدة، وسةّمی  و
ةه  َمةوٌ۫ج »بعضها موجًا وبعضها سحابًا؛ کما قال تعالی:  ةن َفو۫ق  یٍّ َيغٰ۫شُه َموٌ۫ج مِّ جِّ ی َبحٍ۫ر لُّ َأو۫ َکُظُلٰمٍت ف 

ه  َسَحاٌب  ن َفو۫ق  )اآلية( فالموج األّول هو الشهوات الداعیة إلی الصفات البهیمیة، وال شةّک فةي  3.«م 
ق،  4142)اقتباس از: إخوان الصةفاء، «. حّبک للشيء يعمی ويصّم »أّنها ظلمة لقوله علیه السالم: 

( والموج الثةاني مةوج الصةفات 10؛ التوحیدي، ص 288ق، ص  4141؛ الغزالي، 102، ص 3ج
ة علی الغضب والعداوة والبغضاء والحقد والحسد والتبةاهي والتفةاخر والتکةاثر، وال السبعیة الباعث

؛ 211)األهةري، ص «. الغضةب غةول العقةل»شّک في أّن هذا الموج مظلم أيضًا علةی مةا قیةل: 
( فهذا الموج فوق الموج األّول؛ ألّنه إذا هاج الغضةب بطلةت 288و  283ق، ص  4141الغزالي، 

 وأّما السحاب، فهو االعتقادات الخبیثة والظنون الکاذبة والخیاالت الفاسدة. الشهوة وأفعالها. 

                                                           

 .52 /. شوری1

 شیه: لعله القدم الم لق.حا .2

 .41 /. نور3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49                                                                                       الدین کشی نورشناسی زین

 

فهذه ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يکد يراها أي يکاد أن اليری القريب، فکیةف 
األنوار ومفیضةها، فمةن لةم يفةض  1يری البعید. ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور؛ ألّنه منبع

 (201 - 201، ص 4333)سهروردی،  من عند الّله اليکون له نور ضرورة. علیه نور
 ]ملتقطات من حکمة اإلشراق[

مةن  2من هنا کالم الحکیم السهروردي ةةةةة رحمه الّله ةةةةة في المباحةث النوريةة التقطنةاه و
ردنةاه تکثیةرًا للفوائةد اإلشراقیة ةةةةة صحیحًا کان أو فاسدًا ةةةةة ؛ إاّل أّنا أو 3کتابه المسّمی بالحکمة

 وتسهیاًل لمطالعة کتبه المشعر به في عباراته واصطالحاته.
 ]أقسام النور[

اعلم بأّن الشيء إن کان نورًا في حقیقته وقائمًا بنفسه، فهو النور المجرد والنور المحض؛ وإن لم 
، 4333. ) سةهروردی، يکن قائمًا بنفسه مع کونه نورًا في حقیقته، بل هیئة لغیره، فهو النور العةارض

 ( 403ص 
ثم النور المجرد المحض القائم بالنف ، إن کان اليتوّقف في وجوده وکماله علی غیره، فهو الّله 
 تعالی، وهو نور األنوار؛ وإن کان يتوّقف، فهو األنوار اإللهیة، وهي العقةول المجةردة والروحانیةة؛ و

کّل نور مفید لغیره فهو أکمل من المستفاد منةه، کمةا فیها کثرة إاّل أّنها تختلف بالکمال والنقصان. ف
في األنوار المحسوسة؛ ألّنه کالضوء منه والبرزخ کالظةّل منةه. والنةور المقّیةد العةالي يقهةر النةور 
السافل واليعشقه والسافل يعشق العالي ويحّبه. وألّذ األنوار بذاته عشةقًا ومحبةة نةور األنةوار؛ ألّنةه 

ا بل هو الکامل کمااًل اليتصور فوقه کمال البتة، وإاّل الحتاج فةي تخّصصةه أعلمها وأجملها وأکمله
( هذا إذا کان الشيء نورًا في 424بذلک القدر من الکمال إلی مخّصص، وذلک محال. )همان، ص 

 حقیقته. 
 ]أقسام الظلمة[

ة الظلمانیة إن لةم أّما إذا لم يکن نورًا في حقیقته، فهو الجوهر الغاسق إن کان قائمًا بنفسه، والهیئ
يکن قائمًا بنفسه بل هیئة لغیره. والجوهر الغاسق إن کان متحّیزًا مشارًا إلیه بالذات، فهو البرزخ؛ وإن 

                                                           

 اصل: مُتبِع.. 1

 اصل: التق اه. .2
 .اصل: الحکماء .3



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                    01

 

لم يکن متحّیزًا، فهو الجوهر المجرد الغاسق، لکن کّل من لةه ذات اليعقةل عنهةا فهةو غیةر غاسةق 
ئم بذاته غیر مشار إلیه، إن کان مجردًا. )همةان، لظهور ذاته وال معّیة نورانیة أو ظلمانیة؛ بل هو نور قا

 (403ص 
فإذن کّل من أدرک ذاته فهو نور، وکّل نور فهو ظاهر لذاته ومدرک لذاته. والنور العارض اليکةون 
نورًا لنفسه، فإن کان نورًا في نفسه ألّن وجوده وقیامه بغیره، کالوهم والخیال والحواس الظاهرة بدلیل 

ها. بل إّنما يدرک بها ذلک الغیر، فیکون ذلةک الغیةر حیاتهةا؛ ألّن الحیةاة هةي أن أّنها التدرک لنفس
يکون الشيء ظاهرًا لنفسه. ثّم ذلک الظهور إن کان بنفسه کان حّیًا بنفسه، وإن کةان بغیةره کةان حّیةًا 

فیکةون حّیةًا  بغیره مّیتًا باعتبار نفسه؛ ألّن الحّي هو الدّراک الفعال. وکّل نور مجرد فهو دّراک فّیاض،
 (440 - 441بنفسه. )همان، ص 

 ]في المشاهدة[
ثّم اعلم بأّن شرط الرؤية إّنما هو المقابلة. وحاصةل المقابلةة يرجةع إلةی عةدم الحجةاب بةین 

(  وإشراق نور األنوار علی األنوار اإللهیةة عنةد مشةاهدتهم إّيةاه 431الباصر والمبصر. )همان، ص 
هو نور شعاعي يحصل في األنوار المجةردة عنةد المشةاهدة علةی  شيء منه إلیها، بل 1لی  بانتقال

مثال ما يحصل في األجسام المستنیرة عند المقابلةة، وهةي عةدم الحجةاب بینهةا وبةین الشةم . 
 ( و438و  433، ص 4333ويسّمی مثل هذا النةور النةور السةانا والنةور العةارض. )سةهروردی، 

ّنهةا تحصةل بالمقابلةة، ثةم تترّتةب علیهةا الرؤيةة شروق األشعة عةن األجسةام المضةیئة المنیةرة إ
والمشاهدة لها؛ کما يشرق ويقبض الضوء والشعاع من الشةم  علةی األشةیاء المسةتنیرة أّواًل، ثةّم 
يترّتب علی ذلک رؤية القوی الباصرة لها. وفي حق عارف البارئ تعالی يحصل هةذا الشةروق منةه 

ب علیةه المعرفةة. ثةّم يترّتةب علةی المعرفةة الرؤيةة تعالی بواسطة المجاهدة من العارف. ثّم يترّتة
ُهم۫ ُسةةُبَلَنا»والمشةةاهدة، لقولةةه تعةةالی:  َينَّ یَنةةا َلَنه۫ةةد  يَن ٰجَهةةُدوا ف  ةةذ  ؛ 440 – 441. )همةةان، ص 2«َوالَّ

 (311، ص 4332شهرزوری، 
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 ]في کیفّیة التکثر[
صًا مةن العالیةات علةی واألشعة تکثر في األنوار اإللهیة النعکاسها من بعضها إلی بعض خصو

 1السافالت، لعدم احتجاب بعضها عن البعض أصاًل، إذ الحجةاب مةن خةواص األبعةاد والغواسةق
والبرازخ، وبّثوا عنها وتجّرد تلک األنوار عنها وبسبب کثرة األشةعة مةن تلةک األنةوار بحیةث تلةک 

جهة ما هةو األشةبه بةه،  الجهات؛ کالمجردات العقلیة والنفسیة واألجرام الفلکیة والعنصرية من کّل 
فإّنه اليکون من اإلنسان غیر اإلنسان وال من البر غیر البر. بةل کةّل شةيء مةا يناسةبه حتةی صةارت 

مجّردة الغالب علیها القهر وأنوار ذوات األجرام، وهةي المثةل األفالطونیةة  2المعلوالت أقسامًا أنوار
ها المحّبة وغواسق مستنیرة فةي الحة  وهةي يتغالب علیها القهر والمحّبة، وأنوار مدبرة الغالب علی

الکواکب، وغواسق غیر مستنیرة في الحّ  وهي األفالک والقهةر والتةأثیر، وغواسةق أخةر الغالةب 
علیها المحّبة والذّل وهي العنصريات المطیعة لها العاشقة ألصولها القبیحة عند احتجابها عنها. ثةّم 

ه محّبة تلزمها ذّل، ولذلک صار يقسةم الوجةود واقعةًا علةی النار لّما قربت من األثیريات بالنسبة إلی
ن ُکلِّ َشیٍ۫ء َخَلقَ۫نا َزوَ۫جةی۫ن  »أرواح نور وظلمة وقهر ومحّبة عّزة ومذّلة؛ کما قال تعالی:  وذوات  3.«َوم 

األصنام من األنوار القاهرة شاهدها المجردون بانسالخهم عن هیاکلهم مرارًا کثیرة، ثّم طلبوا الحجة 
 (204، ص 4333ها لغیرهم. ) سهروردی، علی

وأکثر إشارات األنبیاء وأساطین الحکمة إلی هذا. وأفالطون ومن قبله مثةل سةقراط ومةن سةبقه 
هرم  وآغاثاذيمون وأنبادقل  کّلهم يرون هذا الةرأي. وأکثةرهم صةّرح بأّنةه شةاهدها فةي عللهةا. 

هةا وحکمةاء الفةرس والهنةد قاطبةة وحکی أفالطون عن نفسه أّنه خلع الظلمات وشاهدها في عالم
علی هذا. وإذا اعتبر رصد شخص أو شخصین في أمور فلکیة، فکیف اليعتبر قول أساطین الحکمةة 
والنبوة في إرصادهم الروحانیة. ومن لم يصدق بهذا ولم يمنعه حجة، فعلیه بالرياضات الکاشفة عن 

 ( 413حقیقة األمر وخدمة أصحاب المشاهدة. )همان، ص 
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قع له خطفة، يری الذوات الملکوتیة واألنوار التي شةاهدها هةرم  وأفالطةون، وأخبةر فعسی ت
الملک الصديق کیخسرو والمبارک إلیها، فشةاهدها. وحکمةاء الفةرس  1عنها زرادشت، ومال خلسة

صنم من الملکوت وسّموه خةرداد  2کّلهم کانوا مّتفقین علی هذا حتی أّن الماء کان عندهم لصاحب
، ص 4332؛ شهرزوری، 413بهشت )همان، ص  سّموه أردي 4سّموه مرداد وما للنار3وما لألشجار 

( والباردات النور الشريفة لنوريتها، وهي التي اّتفقت الفرس علةی أّنهةا طلسةم أردي بهشةت، 381
واألرض طلسةم  5وهو نور قاهر فّیاض لها؛ کأّنهم قةالوا بةأّن الةرخي أي الشةم  طلسةم شةهريور

األنوار القاهرة. وطبیعة کّل شيء إذا أخذ عن کیفیاته وکمیاته، فهو النور الذي کان  اسفندار، وهو آخر
وسةببها القريةب يسةّمی  6ذلک الشيء صنمه. والعقل األّول يسّمی بهمن، والشم  يسّمی رخةي،

لةی   ( و311، ص 4383؛ الشةیرازی، 331، ص 4332شهرير في لسان الفهلوية. )شةهرزوری، 
ه من القائلین بالمثل بناًء علی اإلقناعیات، بل علی أمةر آخةر. فإّنةه حکةی عةن اعتقاد أفالطون وغیر

 ؛162، ص 2، ج 1375ساهروردی،  ) «.إّني رأيةت عنةد التجةرد أفالکةًا نورّيةة»أفالطون أّنه قال: 

 ؛43، ص 1363الهاروی،   ؛388 اا  389، ص 1372شهرزوری،  ؛439، ص 1383شهرزوری، 

، ص 1361صاادر الادین شاایرازی،   ؛162، ص 1373ساهروردی،   ؛257، ص 1381غفااری،  

 (363، ص 1383الشیرازی،  ؛51، ص 2، ج ق 1981صدرالدین شیرازی،  ؛157
تنةزياًل مّمةن خلةق األرض »ويمکن أن يکون تلک األفالک هي التي ورد في الکتةاب اإللهةي 

ُل ال۫ةَأرُ۫ض يَ »مشاهدها بعض الناس أيضًا في القیامة؛ کما قال تعالی:  و 7«والسماوات الُعلی وَ۫م ُتَبةدَّ
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ٰمٰوُت  العقلةي  ]العةالم[مّما يدّل علی أّنهم يعتقدون أّن مبدع الکّل نور، وکةذا  و 1.«َغیَ۫ر الَ۫أر۫ض  َوالسَّ
أصحابه أّن النور المحض هو عالم العقل. وحکی عنه أّنه يصیر في بعض  نور ما صّرح به أفالطون و

ن الهیوالء، فیری في ذاته النور والبهةاء يرتقةي إلةی العّلةة أحواله بحیث يخلع بدنه ويصیر مجردًا ع
اإللهیة المحیطة ويصیر کأّنه موضوع فیها معّلق بها. ويری النور العظیم في الموضع الشاهق اإللهي 

   (241، ص 1373سهروردی، ) إلی قوله حجبت الفکرة عّني ذلک النور. 2ما هذا مختصره
عةن وجهةه،  3ه سبعًا وسبعین حجابةًا مةن نةور، لةو کشةفتإّن للّ »وقال شارع العرب والعجم: 

 (149، ص 2، ج 1387ق/ 1429مجذو، تبریزی، ) «.بصره 4ألحرقت سبحات وجهه، ما أدرک
ٰمٰوت  َوالَ۫أر۫ض  »صّرح بالنور في قوله تعالی:  و ُه ُنوُر السَّ إّن العةر  مةن »قال علیةه السةالم:  و 5.«َاللَّ

. يا نور النور! ]نور[يا نور النور! احتجبت دون خلقک، فاليدرک نورک : »ومن األدعیة النبوية«. النور
لنةورک کةّل  6وقد استنار بنورک أهل السماوات، واستضاء بنورک أهل األرض. يا نور کّل نور! خامةد

هاشاامی  ؛356، ص 92، ج ق1413مجلساای،  ؛344، ص 1371ق/ 1412طبرساای، ) «.نةةور

أسألک بنور وجهک الذي مةأل أرکةان »دعیة المأثورة: من األ و (361، ص 14، ج ق1411خویی، 
 (151، ص 1، ج ق1427؛ دیلمی، 162و   161، ص 2، ج 1375سهروردی، ) «.عرشک

 
 ]في اختالف األنوار المجّردة[

ثّم اعلم بأّن األنوار المدّبرة غیر کاملة بذواتها، وإاّل لما انحبست في عالئق الظلمات الهیوالنیة، 
أّما األنوار القةاهرة فکاملةة بةذواتها غیةر متنةاهي  واغل البرازخ عن األفق النوري. وش 7لما جذبها و
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اليتنةاهي؛ ألّنةه غیةر متنةاٍه فةي الکمةال والقةوة واإلفاضةة، أي  1القوة. ونور األنوار ما اليتناهي بمةا
 اليتصّور کمال فوق کماله، ولی  شأن لةی  فیةه شةأنه إّمةا بواسةطة أو بغیةر واسةطة. )سةهروردی،

 ( 111؛ الشجرة اإللهیة، ص 108، ص 4332؛ شهرزوری، 223و   418 – 430، ص 2، ج4333
أّما األنوار القاهرة، فلیست کةذلک إاّل أّنهةا متفاوتةة فةي الکمةال والقةوة؛ ألّن التةي اقتضةت  و

رازخ العنصريات نازلة في الرتبة عن القواهر العالیة المقتضیة للبرازخ العلوية بدلیل أّنه حصل منها ب
سفلیة خاضعة للبرازخ العلوية القاهرة مباشرة عنها طبعًا. ويجوز أن يکون أنوار قةاهرة متقّدمةة علةی 
هاتین الصفتین مقتضیة لهما هم األصول وهم األعلون واإلشراقات في األنةوار القةاهرة السةافلة. إن 

ي المجردات؛ ألّنها کانت متضاعفة لکن الضعف الذي في الجوهر الينجبر بالنور المستعار سّمی ف
 418و  411و  411، ص 4333توجد کاملة في ذواتها ال مستکملة بعد وجود ذواتها. )سةهروردی، 

– 411) 
 ]في کیفّیة فعل األنوار[

ثّم اعلم بأّن األنوار علة الحرکات والحرارات، والحرکة والحرارة کّل واحدة منهما مظهر للنةور ال 
ألن يحصةل فیةه مةن النةور القةاهر الفةائض بجةوهره علةی القوابةل  أّنهما عّلتاه؛ بل تعّدان القابةل

 2المستعّدة ما يلیق باستعدادها. وأّما النور، فیوجدهما ويحصلهما بسنخه. والنور فّیاض لذاتةه فّعةال
لماهیته البجعل جاعل؛ بل الييثر في القريب والبعید غیر النور. والحرکة والحرارة کّل واحدة منهمةا 

فیما له صالحیة القبول بخالف البرازخ العلوية، فإّنها متحّرکة مع أّنها لیست بحةارة تستدعي صاحبه 
لعدم قبولها الحرارة. ومن شرف النار کونها أعلی حرکة وأتّم حرارة وأقةرب إلةی طبیعةة الحیةاة وبهةا 

 إلنسةي والنةور اإلسةفهبد ا 4أتّم قهرًا وأشبه بالمبادئ لنوريته، وهو أخو 3هو يستعان في الظلمات، و
کبری. فلذلک أمر الفرس بالتوّجةه إلیةه فیمةا مضةی مةن الزمةان.  صغری و 5بهما تّمت الخالفیات
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( کمةا فةي الشةم  والقمةر 413 – 413واألنوار کّلها واجبة التعظیم من الّله تعةالی؛ )همةان، ص 
 وأمثال ذلک.

دّبر لها يسّمی إسةفهبد متصرف في الصیاصي اإلنسانیة م 1ثّم اعلم بأّن النوع اإلنساني نور مجرد
 ، و«روان بخةي»الناسوت، وهو طلسم األب القريب من عظماء رؤساء الملکوت القاهرة ويسةّمی 

 هو روح القدس واهب العلم والتأيید معطي الحیاة والفضیلة ومفیضها علی المزاج األتّم اإلنساني و
تیةة. ولّمةا فةي النةور مةن المحبةة بکمال مزاجه اجتمع في منصبته القوی اإلنسانیة والحیوانیة والنبا

 ( 201و  204و  411و  418والقهر لزمته الشهوة والغضب. )همان، ص 
تصرف النور اإلسفهبدي في البدن إّنما يکون بواسطة الروح الحیواني مادام معتدل المزاج لما  و

کّل مةا يولةد روحةًا فیه من الحرکة الدائمة والحرارة المناسبة للنور. ولمناسبته السرور مع النور صار 
نورانیًا أو يعدل مزاجه؛ کالغذاء اللطیف والسماع اللذيذ مفرحًا للقلب. فلمناسبة النفوس مةع النةور 
صارت النفوس متنفّرة عن الظلمات منبسطة عند مشاهدة األنوار. والحیوانات کّلها تقصد النور فةي 

نارية تخیاًل منها أّن تلک الشعل مزجه الظلم وتعشق النور حتی أّن بعضها يلقي ذواتها علی الشعل ال
إلی فضاء الضیاء وبعضها يتحّیز في الشعل وينظر إلیها متوقفًا متحّیزًا فیها حتةی يصةطاد بواسةطتها. 
والنور اإلسفهبد، وإن لم يکن مکانیةًا وال ذا جهةة إاّل أّن الظلمةات التةي فةي صیصةیته مطیعةة لةه. 

 ( 201 - 203)همان، ص 
هو النور المدّبر؛ کما  اصل القوی الباطنة المدرکة راجعًا إلی مدرک واحد، ويمکن أن يکون ح و

أّن إدراکات الحواس الظاهرة راجعة إلی حاّسة واحدة، وهي الح  المشةترک. واإلبصةار، وإن کةان 
ه المدّبر؛ ألّن البصر لّمةا کةان إدراکةه بکونة 2مشروطًا فیه المقابلة مع البصر، إاّل أّن الباصر فیه النور

حاّسة نورية وعدم الحجاب بینه وبین المستنیر؛ والنورية وعدم الحجاب في المجردات أتةّم، فکةان 
 ( 231و  241و  243و   410و  431و  431و  11أولی باإلبصار. )همان، ص 

قد جّرب أصحاب العروج للنف  مشاهدة صريحة أتّم مّما للبصر في حالة انسالخ شديد عن  و
من األمور لیست نقوشًا في بعض القوی البدنیةة. فالمشةاهدة  3أّن ما يشاهدون البدن، وهم متیّقنون
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البصرية باقیة مع النور المدّبر بعد المفارقة البدنیة. ومن جاهد في الّله حّق جهاده وقهةر الظلمةات، 
رة القةاه ]واألنةوار[أتّم من مشاهدة المبصرات هنا؛ فنةور األنةوار  1رأی أنوار العالم األعلی مشاهدة

کةّل مةا فةي البةدن مةن القةوی  مرئّیة برؤية النور المدّبر وبرؤية کّل واحد من المجردات األخةر. و
 ه التوفیق.وباللّ (213 ا 214ص )همان،  الدّراکة، فهو ظّل ما في النور المدّبر من القوی واألنوار.

 

 نتیجه

زی و از الدین کشی است که شاگرد مستقیم فخر را اثر زین حدا ق الحقا قکتا، 

های نو  باشد. با احیای این اثر، که مشتمل بر ایده می هفتمو  ششمدانان قرن  حکما و من ق

های بین فخر رازی و خونجی در حوزه من ق، و فخر  ، یکی از حلقه مفقودهاستفراوانی 

از رازی و خواجه طوسی در حوزه فلسفه آشکار خواهد شد. چرا که کشی در این اثر 

کمای سلف خود مانند فارابی، اخوان الصفا، ابن سینا، ابوالبرکات بغدادی سویی متأثر از ح

المباحث مقایسه ترتیب و تهذیب مسا ل دو کتا، ای که  به گونه ،و فخر رازی است

از سوی  تأثر کشی از رازی است. ۀکشی، نشان دهند ق ق الحقا حدافخر رازی و  قیۀالمشر

نجی، ابهری، خواجه طوسی، سمرقندی و دیگر بر حکمای خلف خود چون شهرزوری، خو

ق ب رازی تأثیرات غیرقابل انکاری گذاشته است. این ادعا با ارجاع امثال خونجی در 

 کشی به خوبی نمایان است. حدا قبه  اإللهیه ۀالشجرو شهرزوری در  کشف األسرار

 وسازایی اسات کاه او بار خاونجی داشاته اسات         هثیر با أتاریخ من اق تا   دراهمیت کشی 

تاریخ من ق در جهان اسالم به شمار آورد که  ۀشد های گم را یکی دیگر از حلقه اووان ت می

نیازمناد   ،رفت من اق در جهاان اساالم دارد   های من قی او و سهمی که در پیش تعیین نوآوری

، باه  حادا ق الحقاا ق  الدین کشی پاس از بخاش من اق کتاا،      زین. بررسی و پژوهش است

رساد مباحاث و ترتیاب ایان بخاش       نظر می پردازد. به هیات میبحث امور عامه، طبیعیات و ال

نموناه واضاج تاأثر     اماا  ؛سهروردی است اإلشراق حکمۀبیشتر تحت تأثیر کتب فلسفی مانند 
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 ،کشی و گرایش او به مکتب فلسفی سهروردی به ویژه در با، پایانی امور عامه )با، دهم(

اما گویا تحات عناوان    ،گزارشی موجز شود که در قالب متنی نسبتاً مفصل، بیشتر آشکار می

از فلسافه ساهروردی ماورد     «مرکّاب منهماا   عقلای و  هی علای أقساام حسای و    فی األنوار و»

اشراق )از اصا الحات گرفتاه تاا     ۀهای فلسف دهد؛ گزارشی که تمام ویژگی بررسی قرار می

 توان در آن دید. نوع استدالل( را می



 

 

 

 

 منابع

 .بیدار : انتشاراتقم ،رسا ل ابن سینا ،(ق 1411. )ابن سینا، شیخ الر یس -
 .ية: المصرةقاهر ةالهیأ، الحدود م(، 1989اااااااااااااااااا . ) -
 ،(شار  اشاارات محقاق طوسای    ) تنبیهاتالشارات والا ش(، 1375اااااااااااااااااا . ) -

 قم: نشرالبالغه.
هاران: انتشاارات   ، همایی، جاالل الادین، ت  معیار العقولش(،  1331اااااااااااااااااا . ) -

 انجمن آثار ملی.
بیاااروت:  ،رساااا ل اخاااوان الصااافاء وخاااالن الوفااااء    ق(،1412ااااااااااااااااااا . ) -

 .میةالداراالسال
 .ية: المصرة، قاهرةالهیأ، المص لج الفلسفی عند العر، م(، 1989عبداالمیر. ) االعسم، -
 .نصريةع مکتبة، بیروت: انسةاالمتاع والمؤق(، 1424التوحیدی، أبوحیان. ) -
موسااوعۀ ، ( م 1996جباار، فریااد؛ دغاایم، ساامیج؛ العجاام، رفیااق؛ جهااامی، جیاارار. )  -

 لبنان ناشرون. مکتبةبیروت:  ،مص لحات علم المن ق عند العر،
 مکتبةةبیاروت:  ، عناد العار،   الفلسفة مص لحات عةموسو م(،1998جیرار. ) جهامی، -

 لبنان ناشرون.
، تهاران: مؤسساه حکمات و    کاار کشف األسرار عن غاوامض األف (، 1389خونجی. ) -

 فلسفه ایران.
 دمشق: دارالفکر.، الرلمیة الرربیة معجم المص لحات ق(، 1411فا ز. ) ،يةالدا -
قام: الشاریف    ،ارشااد القلاو، الای الصاوا،     ق(، 1412حسان بان محماد. )    دیلمی، -

 الرضی.
 ، ضیغم، اسماعیل، قم: دلیل ما.غرراالخبارق(،  1427اااااااااااااااااا . ) -
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 :تهاران  ،نجاف زاده  ،شار  االشاارات والتنبیهاات    (،ش 1384الادین. )  فخر رازی،ال -

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

احمااد حجااازی السااقا،   ،بیهاااتنلبااا، االشااارات والت  م(، 1986ااااااااااااااااااا . ) -

 .قاهرة: االزهريةالکلیات،  مکتبة
، تهران: مؤسساه  ، هانری کربناالشراقحکمة ش(، 1373سهروردی، شها، الدین. ) -

 م العات و تحقیقات فرهنگی.
، هااانری کااربن؛  مجموعااه مصاانفات شاایخ اشااراق    ش(، 1375ااااااااااااااااااا . ) -

 سیدحسین نصر؛ نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه م العات و تحقیقات فرهنگی.
، حساین ضایا ی تربتای،    االشراق حکمةشر   ش(، 1372شهرزوری، شمس الدین. ) -

 لعات و تحقیقات فرهنگی.تهران: مؤسسه م ا
فای   ة االلهیيةرساا ل الشاجر   ش(، 1383الادین. )  شامس شهرزوری،  ااااااااااااااااا . -

 نجفقلی حبیبی، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران. ،نیةعلوم الحقا ق الربا
، عباداهلل ناورانی؛ مهادی    االشاراق  حکميةشر   ش(، 1383الشیرازی، ق ب الدین. ) -

 ات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.محقق، تهران: انتشار
فای المنااهج    بوبیيةشاواهد الار  ال ش(، 1361صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم. ) -

 الدین آشتیانی، مشهد: المرکز الجامعی للنشر. سید جالل ،کیةالسلو
بیاروت: دار   ،بريةاالرالرقلیة  فی االسافار  المترالیة الحکمة م(، 1981ااااااااااااااااا . ) -

 التراث.احیاء 
محماد خواجاوی، تهاران: مؤسساه      ،شر  اصول الکافی، ش(1383ااااااااااااااااا . ) -

 م العات و تحقیقات فرهنگی.
قاام: الشااریف  ،االخااالق مکااارم ش(، 1371ق/  1412. )حساان باان فضاالطبرساای،  -

 الرضی.
شاار  االشااارات والتنبیهااات مااع    ، ش( 1375. )خواجااه نصاایر الاادین  ال وساای،  -

 ر البالغه.قم: نش ،المحاکمات
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 بیروت: دار الفکر.، مجموعه رسا ل االمام الغزالی ق(، 1416) .الغزالی، ابوحامد -

، فرهناگ اصا الحات آثاار شایخ اشاراق      ش(، 1381. )ساید محماد خالاد   غفاری،  -

 تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 «.من ق در ایران»وبالگ اسداهلل.  فالحی، -
 .نسخه خ ی فاضل احمد پاشاترکیه،  ،ا قالحق حدا ق، ش(864. )الدین کشی، زین -

 ،لشييیرة اةميية الهيي   الهاادایا ش(، 1387ق/  1429محمااد. ) مجااذو، تبریاازی،  -

 ها، قم: دارالحدیث. محمدحسین درایتی؛ غالمحسین قیصریه

مشاهد: مجماع   ، الفلسيفیةشار  المصا لحات   ، ق( 1414. )میةمجمع البحوث االسال -

 .سالمیةالبحوث اال
 ،، جمعای از محققاان  بحااراالنوار ، ق( 1413. )بان محماد تقای   محمد بااقر  مجلسی،  -

 بیروت: دار احیاء التراث العربی.

 ،البالغية فای شار  نهاج    عيةمنهاج البارا  ق(، 1411. )میرزا حبیب اهللهاشمی خویی،  -

 .مکتبة االسالمیةای؛ ابراهیم میانجی، تهران:  زاده آملی، ؛ محمدباقر کمره حسن حسن
حسین ضایا ی، تهاران:    ،انواریه، ش( 1363. )الدین احمد منظاالهروی، محمدشریف  -

 انتشارات امیرکبیر.



 

 

 

 

 

 

 نور از نظر امام محمد غزالی
 

 *محمدجعفر حیدریدکتر 
 

 چکیده
از دیدگاه امام محماد غزالای پرداختاه    « نور»در این مقاله به معانی و کاربردهای مختلف کلمه 

نظرات ایشان و دقات در آرای ایان دانشامند بازرگ      جو در آثار او و بررسیو شده است. با جست

قارار   را ماورد بررسای  « ناور » ۀآید که ایشان در سه س ج و ساه معناا کلما    این حقیقت به دست می

را از نور ظاهری و فیزیکی که با چشم ظاهری قابل رؤیت اسات  « نور» اند. ایشان بررسی کلمۀ داده

معنای دوم که با چشم قابل دیدن نیست  زه و به آن اکند و سپس از نور ظاهری باالتر رفت شروع می

را که معنایی بسیار دقیق و دیارفهم  « نور»پردازد و آنگاه معنای سوم  می ،و اساساً نور فیزیکی نیست

سازد که نور حقیقی همان نور خداوند متعال است و غیار   کند و با این بیان روشن می بیان می ،است

داناد و   چاون شایخ اشاراق خداوناد را نوراالناوار مای       هستند و هام  انوار و موجودات مجازی ،خدا

کند که هر انسانی قابلیت و قدرت فهم  چون عارفان این م لب را سرّی از اسرار الهی معرفی می هم

الحقا ق و نور حقیقۀآن را ندارد و سرّی است که باید از نامحرمان پوشیده بماند. تنها خداوند متعال 

 را اطالق کرد.« نور»صورت حقیقی کلمه  توان به ذات خداوند متعال می محض است و فق  بر

 غزالی، نور، نوراالنوار، نور حقیقی، نور مجازی، عارف.امام محمد کلیدواژه:

                                                           

 .آبیک قزوین دکترای فلسفه و کالم اسالمی، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور ا واحد. *
(mohammadjafarh@yahoo.com) 

 18/19/98 تاریخ پذیرش:   19/18/98 تاریخ وصول:

mailto:mohammadjafarh@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 مقدمه

 515م متولاد شاد و در ساال    1158هاا.ق/   451االسالم امام محمد غزالای در ساال   حجۀ

انی جمع و به دیاار بااقی و جهاان آخارت کاو       م رخت خود را از این سرای ف1111ها.ق/ 

( حاصل زندگی نسبتاً کوتاه ایان نابغاه بازرگ و معلام اخاالق،      9، ص 1389کرد. )کرمی، 

های علمی مفید بود که گذر ایام و گذشت روزگاار   تربیت شاگردان فراوان و تألیف کتا،

هااای او در  تااا،نتوانساات گاارد و غبااار نساایان و فراموشاای باار آثااار او بنشاااند و همااواره ک 

های مختلف علوم مورد استفاده اندیشمندان و راهیان سیر و سلوک اخالقی و عرفاانی   زمینه

 و راهگشای طالبان سعادت بوده است.

 کیمیاای ساعادت  و  احیااءالعلوم این دانشمند بزرگ مسلمان با توجه به دو کتابش یعنای  

وان یک معلام بازرگ اخاالق    که دو کتا، بسیار مهم و مفصل اخالقی است، همواره به عن

 م ر  بوده و کمتر به جنبۀ عرفانی این عارف واصل پرداخته شده است.

در آثاار ایشاان پرداختاه    « ناور »در این نوشتار ابتدا به معانی و کاربردهای مختلف کلمه 

شده و سپس با توجه به یکی از معانی نور از نظر ایشان این نتیجه حاصل شده است که اماام  

تنها یک معلم اخالق، بلکه یک عاارف واصالی اسات کاه مناازل سایر و سالوک         غزالی نه

عرفانی را پیموده و مانند عارفان باهلل در جهان هساتی فقا  یاک ناور حقیقای و فقا  یاک        

الحقا ق و نوراالنوار است و تنها اوست کاه شایساتۀ   حقیقۀبیند که همان  وجود حقیقی را می

طاور مجاازی مساتحق اطاالق کلماه       و غیر او همگی به به حقیقت را دارد« نور»اطالق کلمه 

 باشند. بر آنها می« نور»

الادین ساهروردی    شود که چه بساا شایخ شاها،    با م العه آثار غزالی این نکته نمایان می

معروف به شیخ اشراق در بینانگذاری حکمت اشراق تا حدودی وامادار اماام غزالای باشاد.     
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های خود سخنان عارفان بزرگ چون منصاور حاالج را    تر اینکه امام غزالی در نوشته عجیب

گفت نقل کارده و ضامن توجیاه آن از     می (428، ص 1391ع ار نیشابوری، )« اناالحق»که 

چنین سخن عارف بس ام، بایزید بس امی را کاه مسات شارا، قار،      کند و هم آن دفاع می

کرده و ضمن توجیاه آن،   داد، طر  ( را سر می121)همان، ص « انی انااهلل»الهی بود و ندای 

 ( 72، ص 1389)غزالی، کند.  از آن دفاع می

کند که این اسراری را که بر تاو افشاا    غزالی همانند عرفای بزرگ به خواننده توصیه می

کانم، مباادا آن را باا نامحرماان در میاان       کنم و این راز و رمزی را که بر تاو آشاکار مای    می

کند که درو و بحثی کاه در   با زبان شعر بیان می ( و در جای دیگر61بگذاری )همان، ص 

شود، برای وصال یار و دیدار محبو، و لقاای دوسات کاافی نیسات و      ها خوانده می مدرسه

عالوه بر درو، بحث و عبادات ظاهری باید به مراتاب عرفاانی و کشاف و شاهود عیاانی و      

 جه کرد:خود شده هم تو نوشیدن شرا، معارف و به خرابات رفتن و از خود بی
 یمبااااه ساااارخُم کاااارد یمااااا جامااااه نماااااز

  
 یمکااااارد  یمّموز خااااااک خراباااااات تااااا  

   
 یاااابیمهاااا در یکااادهم یااانکاااه در ا یدشاااا

  
 یمهاااا گُااام کااارد  یکااادهکاااه در م یاااارآن 

   
 (321، ص 1389؛ جلیلی، 13، ص 1389)کرمی، 

شود و هر  غزالی بر آن است که این بابی است که فق  برای علمای راسخین گشوده می

توان برای هر انسانی افشاا کارد؛    توان برای هر کسی آشکار و هر رمزی را نمی رّی را نمیس

 (6، ص 1389بلکه فق  صدور احرار قبور جایگاه این اسرار است. )غزالی، 

گویاد   غزالی معتقد اسات کاه افشااء ساّر ربوبیات کفار اسات؛ ولای در عاین حاال مای           

کردن آن علم است، کتماان حقاا ق و اسارار     طور که افشاء علم الهی بر جاهالن ضایع همان

 الهی از کسانی که شایستۀ آن هستند، هم ظلم و ستم است:
 ال علمااااااً اضااااااعهفمااااان مااااانج الجهّااااا

  
 فقااااد ظلاااام  ینو ماااان منااااع المسااااتوجب  

   
 )همان(
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 پردازیم که عبارتند از: گانه نور از نظر غزالی می پس از این مقدمه، به معانی سه

 ر به وضع اول نزد عوام؛معنای اول: معنای نو

 معنای دوم: معنای نور به وضع دوم نزد خواص؛

 (61الخواص. )همان، ص  معنای سوم: معنای نور به وضع سوم نزد خواص

 پردازیم: اکنون به شر  هر یک می

 . معنای نور به وضع اول نزد عوام:0

اضافی و نسابی   نور در نزد عوام مردم، اشاره به ظهور و آشکار شدن دارد و ظهور امری

است به این معنا که ممکن است یک شیء نسبت به شخصی آشکار و در همان حال نسابت  

به شخص دیگر مخفی باشد و برایش ظهاوری نداشاته باشاد و ایان ظهاور، بارای ادراکاات        

ترین ادراکات نازد عاوام هماان حاواو پنجگاناه       ترین و روشن شود و قوی انسان حاصل می

 از آنها است. است که حس بینایی یکی

پردازد؛ اشیاء در نسبت با حس بینایی بار ساه    آنگاه امام غزالی به بررسی حس بینایی می

 اند: قسم

 شوند، مانند اجسام تاریک؛ . اشیایی که به خودی خود دیده نمی1

شاوند،   شوند؛ ولی سبب دیدن چیزهای دیگر نمای  . اشیایی که به خودی خود دیده می2

 چون ستارگان؛ ممانند اجسام نورانی ه

شاوند،   شوند و موجب دیدن چیزهای دیگر نیز می . اشیایی که به خودی خود دیده می3

 مانند خورشید و ماه و آتش.

غزالی معتقد است که فق  قسم سوم، شایسته آن است که اسم نور بار آن اطاالق شاود.    

 (62)همان، ص 

شاود و سابب دیادن     یچه به خودی خاود دیاده ما    خالصه اینکه نور عبارت است از آن

 گردد. این همان تعریف نور به وضع اول و نزد عوام است. دیگر اشیاء نیز می
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 . معنای نور به وضع دوم نزد خواص:1

دهاد، باا    غزالی با تحلیلی که از فرآیند دیدن و مشااهده اشایاء باه وسایلۀ چشام رخ مای      

 ردازد.پ الوصول به تبیین معنای دوم نور می ظرافت و با مقدماتی سهل

باشاد و از   از آنجا که سرّ نور و رو  آن همانا ظهور و آشکار شدن آن برای ادراک می

چنین متوقف بر وجاود قاوه بیناایی اسات؛ لاذا       طرفی ادراک نور متوقف بر وجود نور و هم

کسسی که فاقد قوۀ بینایی است، از ادراک نور عاجز است، هرچند که نور هم ظااهر اسات   

 را توان درک آن نیست. و هم مظهر؛ ولی او

بنابراین ما برای دیدن و ادراک اشیاء به دو رکن اساسی نیاز داریم کاه عبارتناد از رو    

که با  طوری باصره که همان چشم است و نور ظاهر که هر دو به یک اندازه اهمیت دارند، به

 افتد. )همان( فقدان یکی از اینها، ادراک اتفاق نمی

رسد که وجاود چشام خیلای     ن دو رکن اساسی به این نتیجه میسپس غزالی با مقایسۀ ای

تر از نور ظاهر است؛ زیرا ادراک کننده همانا چشم است، ولی نور ظاهر به هایچ عناوان    مهم

شود که چشم ادراک کند. لذا اطاالق کلماۀ    ادراکی ندارد؛ بلکه فق  وجود آن موجب می

 تر است. بر چشم، سزاوارتر و شایسته« نور»

گوید: به همین سابب اسات کاه اسام ناور را بار ناور         در تأیید این سخن خود میغزالی 

گویند نور چشم خفااش ضاعیف اسات، یاا باه کسای کاه         کنند، مثالً می چشم هم اطالق می

گویند نور چشمش ضعیف اسات و باه کسای کاه فاقاد قاوۀ بیناایی اسات،          بینا است، می کم

 (63گویند فاقد نور چشم است. )همان، ص  می

شود که اطاالق اسام ناور بار رو       توجه به مقدمات و م البی که گفته شد، روشن میبا 

باصره یعنی چشم که ادراک کننده است، سزاوارتر است و این همان معنای دوم ناور اسات   

 که به وضع ثانی و نزد خواص است.

 الخواص: . معنای سوم نور به وضع ثالث نزد خواص1

 پردازد: شش مقدمه به تبیین معنای سوم میامام محمد غزالی با تربیت دادن 
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 مقدمه اول:
طبق معنای دوم نور این نتیجه حاصل شاد کاه اطاالق کلماه ناور بار چشام سازاوارتر و         

کناد کاه    تر است. در این مقدمه غزالی برای نور چشم، هفت عیب و نقصان ذکر مای  شایسته

تگانه چشم آن را به بیست امام فخر رازی در تفسیر کبیر خود ضمن برشمردن این عیو، هف
 (214ق، ص 1425دهد. )فخررازی،  عیب افزایش می

 عیوب هفتگانه چشم نزد غزالی
 بیند؛ ولی توان دیدن خود را ندارد.؛ . نور چشم دیگران را می1
 تواند ببیند؛ . اشیاء دور را نمی2

 تواند ببیند، مثالً پشت دیوار؛ . اشیایی که در پس حجا، هستند را نمی3
 خبر است؛ فق  توانایی دیدن ظاهر اشیاء را دارد و از باطن اشیاء بی. 4

 تواند ببیند؛ . تنها قسمتی از اشیاء و نه همۀ آن را می5
 . فق  قدرت دیدن اشیاء متناهی را دارد و از دیدن اشیاء نامتناهی عاجز است؛6
را  کند، ممکان اسات بازرگ را کوچاک و دور     . نور چشم در دیدنش بسیار خ ا می7

 (64، ص 1389نزدیک و ساکن را متحرک و متحرک را ساکن ببیند. )غزالی، 
کناد کاه    برشمردن این عیو، هفتگانه برای چشم، این بحث را م ر  مای غزالی پس از 

ها، چشمی باشد که پاک و منزه از این عیو، هفتگانه باشد، به طریق اولای   اگر در بین چشم
 تر است. رتر و شایستهبر آن چشم سزاوا« نور»اطالق کلمه 
 مقدمه دوم:

کدام از این عیاو، و نقاا ص    یعنی حقیقت انسان، چشمی هست که هیچ ،در قلب انسان
شاود و   تعبیر می« نفس انسانی»و زمانی به « رو »و گاه به « عقل»را ندارد که از آن گاهی به 

ساازد و ماا    یز مای آن چیزی است که انسان عاقل را از طفل شیرخوار، چهارپا و دیوانه متماا 
 نامیم. می« عقل»هم به تبعیت از جمهور آن را 

 مقدمه سوم:

مقایسه نور چشم با عقل، عقل سزاوارتر اسات تاا باه آن کلماۀ ناور را اطاالق کنایم،         در

های چشم را ندارد، چرا که عقل بارخالف چشام هام     یک از عیو، و نقیصه چون عقل هیچ
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کناد، علام    کند، عالم و قادر بودن خود را درک می خودش و هم دیگر اشیاء را ادراک می

کند، بارای عقال ادراک دور و نزدیاک ممکان اسات،       خود و معلومات خود را ادراک می

ای از نور اهلل تعالی است  تر است و این نور عقل نمونه بر عقل مناسب« نور»پس اطالق کلمۀ 

 را درک کند. ها و باطن اشیاء و بلکه معقوالت تواند ماوراء حجا، که می
 مقدمه چهارم:

گاوییم کاه    تر است، اکناون مای   با توجه به اینکه مشخص شد اطالق نور بر عقل مناسب

نسبت عقل به معلومات خود به یک شکل یکسان نیست؛ بلکه برخی از معلومات برای عقل 

ضروری و بدیهی هستند، مانند اجتماع نقیضین محال است، هر جزء بزرگتر از کال اسات و   

ی معلومات برای عقل اکتسابی و نظری هستند و بارای عقال ظااهر نیساتند. بارای ظااهر       برخ

شدن عقل نیاز به نور حکمت دارند تا به کمک آن نور، اینهاا روشان شاوند و بهتارین ناور      

تواند این مجهوالت را بارای عقال روشان و     است که می قرآنحکمت همان کالم اهلل یعنی 

 قارآن یاابیم کاه اطاالق کلماۀ ناور بار        درمی قرآنبین عقل و واضج سازد. اکنون با مقایسه 

کناد:   عناوان ناور یااد مای     باه  قارآن که خداوند متعاال از   چنان تر است، هم سزاواتر و مناسب

 1.«فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِی أَنْزَلْنَا»
 مقدمه پنجم:

« ناور »رسیم که اطالق کلماۀ   نتیجه میو رو  قدسی پیامبر )ص( به این  قرآندر مقایسۀ 

بر رو  قدسی پیامبر )ص( سزاوارتر است؛ زیارا رو  قدسای پیاامبر )ص( هام خاود و هام       

بیند و هم این توانایی را دارد که دیگران را هدایت کند و دیگران باه واسا ۀ    دیگران را می

انوار الهی را از  آن رو  مقدو، توان دیدن و ادراک را پیدا کنند. رو  قدسی پیامبر )ص(

رساند و خود سراج منیر است؛ لذا اطاالق ناور    خداوند متعال دریافت کرده و به دیگران می

 بر رو  قدسی پیامبر )ص( سزاوارتر است.
 

 

                                                           

 (8)تغابن/  و رسولش و این نور که نازل کردیم.پس به خدا . 1
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 مقدمه ششم:
ترین نور به خداوند یعنی رو  قدسی پیامبر )ص( و همه اناوار ملکاوتی همگای     نزدیک

نیّار  »مۀ نور و نور محض است. موجودی است که گیرند که چش نور خود را از موجودی می

الحقاا ق و نوراالناوار یعنای خداوناد     حقیقاۀ است و این موجود هماان  « فی ذاته و منیر لغیره

تار و سازاوارتر اسات؛ بلکاه فقا        طور م لق شایسته متعال است که اطالق کلمۀ نور بر او به

بر غیار او  « نور»د و اطالق شو اوست که به صورت حقیقی نور بر آن ذات مقدو اطالق می

 (65، ص 1389صورت کامالً مجازی است. )غزالی،  به

 گوید: بعد از ذکر این شش مقدمه غزالی می

بعد از عروج به آسمان حقیقت، همگی بر این م لاب اتفااق نظار دارناد کاه در       عارفان

تاه  ( الب72عالم هستی جز خدای احد و واحد هایچ چیاز وجاود حقیقای نادارد. )هماان، ص       

برای برخی از عرفا این حالت، حالی عرفانی علمی است و برای برخی حالی ذوقای اسات و   

بینناد و   طور کامل نزد اینها منتفی است و جز خادای فارد و احاد و واحاد را نمای      کثرات به

گویناد و  « اناالحق»بینند، چون وجودی برای خود قا ل نیستند؛ لذا گاهی  خودشان را نیز نمی

 (72 )غزالی، ص«. ما فی جبتی الّا اهلل»و در حالی دیگر گویند: « شانی! ی ما اعظمسبحان»زمانی 

الحقاا ق و  حقیقاۀ الخواص اسات، هماین    به نظر غزالی نور به معنای سوم که نزد خواص

 االنوار است که بسیاری از درک آن عاجزند. نورا

 

 نتیجه

ای  رسیم که غزالی باه درجاه   می با توجه به معنای سومی که غزالی بیان کرد به این نتیجه

چون عرفاای بزرگای نظیار بسا امی و منصاور حاالج و جنیاد         از عرفان رسیده است که هم

دهد و در عالم هساتی باه وجاود حقیقای جاز       الوجود الّااهلل، سر می لیس فی»بغدادی، ندای: 

ارفاان  خداوند متعال اعتقاد ندارد. ساالم و رحمات خادا بار تماام دانشامندان و معلماان و ع       

 حقیقی باد.
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 *زهرا زارعدکتر 
 

 چکیده
است که برای اشاره به یکی از رموز قدسی در ساحت وحی انبیا و کشف اولیای خدا، رمز نور 

شود و از مصادیق متعدّدی برخوردار  کار برده می حقیقت توحید و ذات اقدو الهی و عالم غیب به

است. نور از نظرگاه اهل باطن، هم دارای وجوه وجودشناختی است و هم برخوردار از ابعاد 

ا، تنزّل معقول به شناختی. یکی از مصادیق رمز نور از منظر طایفۀ عرفا و حکما، از ب معرفت

محسوو، آتش)نار( است. عنصر آتش با دو وجه متضاد، یعنی روشنی وگرمابخشی و سازندگی و 

های معنوی جهان رمزی از  کنندگیش، در نزد سنّت در عین حال سوزندگی و سرکشی و ویران

ت الهی یا تجلّی جمال و جالل حق ا تعالی ا است و جلوات این ساحا« قهر»و « مهر»اوصاف 

 توان به تماشا نشست. دوگانه را در حکمت و عرفان ایرانی ا اسالمی به نیکویی تمام می

 نور، نار)آتش(، اَشَه، اشراق، مهر و قهر )جمال و جالل(. کلیدواژه:

                                                           

 (Z.Zare.62@gmail.com)ی و استادیار دانشگاه الزّهرا)و(. دکتری تصوّف و عرفان اسالم. *

 18/19/98 تاریخ پذیرش:   19/18/98 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 
 دارنرد  یمر  یرز مغرانم عز  یرر از آن به د

  
 در دل ماسرت  یشره هم یررد کره نم  یکه آتش

   
 حافظ شیرازی

 

 مطلع سخن

، ماهیّت و کارکردهای گوناگون آن «نور»مند و دقیق پیرامون مقولۀ اگرچه بحث روش

ای قدسی و ماورا ی برخوردار بوده است،  که همواره در ادیان و مکاتب مختلف از وجهه

اساسی  1لیکن به سبب اهمیّت ویژۀ این رمز ؛موضوع پژوهشی درازدامن و مبسوط تواند بود

نظری اجمالی بدین رمز  فت، در این جستارْو حضور پررنگ آن در نزد طایفۀ اهل معر

 بنیادین خواهیم افکند.

اند که پردۀ غلیظ طبیعت را از مقابل دیدگان جان  بیانی اشاری تردیدی نیست که رمزها

شوند؛ حقایقی که همۀ ادیان  مصفّای آدمی برداشته و آن را به حقایق عالم باال رهنمون می

ن به اهلش هستند و همواره به مدد برهان و عرفان و کتب مقدّو و آسمانی در پی عرضۀ آ

کشف این رموز حقیقی میسور شده است و هر آنکس که راهی به عالم جان و خرد یافته 

باشد، در ورای عالم محسوو، رموزی تکوینی و ثابت خواهد یافت که رو  همۀ ادیان 

ه به حقیقت توحید و رمزی است پربسامد برای اشار «نور»، الهی است. در ادیان ابراهیمی

، یهودیان برآنند که اوّلین مخلوق خدا، نور تیقعهد عذات اقدو الهی و عالم غیب. بنا بر 

از اسماء الهی و وصفی از  «نور»( و در عهد جدید، آشکارا 3 ، ص1 ج )پیدایش، است

 «خداوند نور است و هیچ ظلمت در وی هرگز نیست» حضرت حق خوانده شده است:

                                                           
1. Symbol. 
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ساکن در نوری است که نزدیک آن نتوان شد و احدی »( و 5 ، ص1 ج یوحنا،)رسالۀ اول 

 (16، ص 6)اول تیما وو، ج «. تواند دید از انسان او را ندیده و نمی

در سنّت مزدایی نیز اهورامزدا نوراالنوار است و همۀ جهان از مقام الوهیّت او صادر 

به  نامه ارداویرافت و در ترین موجودات اس زردشت، او روشن گاهانشده است. در 

بلکه وجودش نور و  ؛صورت نوری توصیف شده که دارای تن و جسم مادّی نیست

 روشنایی است.

کنیم که یکی از تجلّیات بزرگ نور که از جایگاهی بس ویژه در  است راداً اشاره می

هندی( فرهنگ معنوی ایران برخوردار است، طریقت مهر یا میترا یسم است. مهر )یا میثرَۀ 

اسم ناظر بر قوو صعود است که از سالکان طریق حق  ،سنّت توحیدی هندوایرانی ربنا ب

سخن  کند و آذر، رمزی از مهر است. دستگیری کرده و آنان را به عوالم نور راهبری می

کنیم که  طلبد و تنها بدین یادآوری اکتفا می گفتن از این بحث مجالی گسترده می

چنان در رگ و ریشۀ فرهنگ ایرانی جریان  این سنّت نورمحور هم شماری از نمودارهای بی

هایی چون  ها، نقش و نگارهای هنرمندان، آ ین ها، مهرابه ها، آتشکده دارد و در معماری

 چنان زنده و حکما و اندیشمندان ایرانی هم ،در نزد عرفانوروز و شب یلدا و صدالبتّه 

  بالنده است.

 و ماان ازلاای  1ون نااور خورنااه )فاارّه(، فرورتاای  چنااین وجااود اصاا الحاتی چاا   هاام

                                                           
که در  frawahrو فروهر frawardو در پهلوی: فرورد  fravarti، در فارسی باستان: فرورتی fravašiدر اوستا: فروشی. 1

اند و توان کمک و حمایت از کسانی را  عنوان موجوداتی که در آسمان سکونت دارند، نمایان شده به فروردین یشت
 نهاده ودیعه  به انسانی هر وجود در که است اهورامزد نور ذرات از ای ذره کنند. فروشی ا را پرستش میدارند که آنه

پژوهشگران دربارۀ معنای این واژه نظرات گوناگونی . است روان به راست راه دادن نشان و نورافشانی آن، وظیفۀ و شده
که چندان به حقیقت آن نزدیک شده باشند. فروَشی ولی دور است » ؛(Boyce 2000,10/195-199) اند ابراز داشته

یک موجود )چه، فروشی تنها مختصّ «  سرِّ»عبارت است از  ،آید دست می که از بررسی دقیق متون اوستایی به چنان
انسان نیست؛ از فروشی آ، و درخت و غیره و حتّی از فروشی هرمزد هم سخن گفته شده است(. روی این مالحظه، 

در مص لحات صوفیه « اخفی»یا « خفی»یا « سرّ»مشتق دانست. فروشی با « پوشیدن»به معنی  varید از ریشۀ فروشی را با
تر آن  این است که فروشی که حقیقت یک موجود باشد در کلیّۀ مراتب نازل ،چه باید توجّه کرد افتد. آن م ابق می

 (114، ص 1379، )عالیخانی«. باشد موجود حاضر است و با همۀ آن مراتب متّحد می
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آیناد، گاواه    دینی ایران باستان که همه از تجلّیات و مظاهر نور به شمار مای  متون در 1)د نا(

 دیگر ما بر اهمیّت و جایگاه اساسی نور نزد حکمای مغانی است.

آگاهی  نماید، پیوند عنصر نور با مقولۀ شهود و معرفت و تر می چه پراهمیّت و البته آن

چون دیگر ادیان،  دانیم شناخت و معرفت به خداوند از طریق نور، هم که می است و چنان

« ودا»و « اوستا»واژگان »یکی از وجوه باورمندی حکمای ایران باستان است. توضیج آن که 

اند و بر شناخت شهودی و ذوقی داللت  «دیدن»و به معنای  (vaed/vid)هر دو از ریشۀ وید 

ر گاثاهای اوستا، در یسناهای منسو، به زرتشت کراراً سخن از دیدار و شهود دارند. د

در ادبیات  الَقاي  حقیقۀو « کی باشد که با تو یکی شوم»، «کی باشد که تو را ببینم»است: 

ها آمده است و  یعنی روشنی روشنی« روشْنان روشْنی»های بعد به صورت  زرتشتی دوره

اَسَرروشنیه در متون پهلوی و اَنغَره ر وچا در اوستا پدیدار شده  عالم هستی از نور ازلی یعنی

 ،)مجتبایی«. رو عالم مجالی ظهور و تجلّی نوراالنوار یعنی اهورامزداست است و از این

 (38ا  41 ص ،1386

                                                           

، یکی از پنج نیروی روحانی یا 4، بند26آمده، بنا بر یسن  dēn که در فارسی میانه به صورت daēnaواژۀ اوستایی  .1

  xēm به معنای وجدان، ویژگی و خصلت تعریف شده است و واژۀ   xēmبا  دینکردمعنوی انسان است. این واژه در 

را به خویشتنِ  dēnتوان  از این رو می (499، ص 2 ج ،1911). آمده استبه معنای سرشت، طبیعت و عادت  xōgبا 

به مثابۀ منِ آسمانی و منِ نورانی فرد، پس از مرگ برروان فرد زرتشتی که »معنا کرد. به تعبیر هانری کربن، د نا  ،معنوی

د نا نمونۀ اعلی و »نویسد:  ( او در جای دیگری می185 ص ،1391کربن، )«. شود پیروزمندانه نبرد کرده است ظاهر می

هالۀ  شود، مافوق عالم محسوو و ملکوتی که بعد از سومین شب پس از رفتن از این جهان بر رو  ظاهر می« من»مثال 

سرنوشت است. این نام)در اوستا، دای و در سانسکریت، دهی( از نظر اشتقاق لغوی، نفس غیب بین  نور مجد و شرف و

شده  شود. د نا شهودی است درک تاباند و موجب دیدن می بین نفس و نوری است که می و اهل کرامت، یا عضو غیب

او عیان  و چون صورت ازلی است، داور مؤمن نیز هست و بر و ایمان مورد اظهار و اقرار از جهان ملکوتی، یعنی مذهب

عین وجود او بیان شده، اجرا ترین قانون وجود او را که با  سازد که تا چه میزان هستی او در عالم خاک شخصی می

ای است معنوی که دیدن حقیقت دین که در  ( به عبارت دیگر، د نا ل یفه91ا  92 ص ،61، 1374، )کربن«. کرده است

توان عالم معنی را کشف کرد و  آدمی است که بدان می« چشم دل»است. د نا وسیلۀ آن میسّر  به ،نزد حق تعالی است

 (112 ص ،1379، )عالیخانی یافت نمود.اسرار و انوار الهی را در
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 نور در عرفان اسالمی

مزدایای  بایستۀ گفتن است که با ظهور اسالم و تجلّی تامّ تعالیم نورانی آن، رموز بااطنی  

جلوۀ دیگری به خود گرفت و در کسوت طریقات دوبااره نماود یافات و جریاان سایّال       

و سانّت و سایرۀ رساول اهلل)ص( و     قارآن کاریم  معنویت ایرانی باا بحار مضاامین ممتااز     

خاندان م هّرش درآمیخت و مجاال صاید گوهرهاای ناا، ناور و معرفات بارای اهلاش         

ای متألّه اسالمی با عنایت ویژه باه آیاات   اینکه مفسّران صوفی و حکم میسور گشت؛ کما

گاری   شناختی و هادایت  و نیز احادیث به ابعاد وجودشناختی، معرفت 1قرآن کریمشریفۀ 

 اند. توجّه خاص مبذول داشته« نور»

گاه در نظر 3و معرفت شناسی 2کم از دو نگاه وجودشناسی که رمز نور، دست توضیج آن

مسااوق اسات و باه    « وجود»و « هستی»سویی با  نور از زیرا حِکمی و عرفانی محوریّت دارد؛

، رمز حق تعالی است؛ بدان سبب کاه بادیهی   «اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض» :حکم آیۀ شریفۀ

عقلی است و بنا به تعبیر حکماء، به ذات خود آشکار است و سبب آشکار شادن غیار خاود    

کاه   نیااز از توصایف؛ و ازآنجاا    چیز است و بای تر و اجلی از هر نیز هست و از این رو روشن

توان گفت ناور حسّای بهتارین رماز      کند، می عقل پیوسته از محسوو به امور معقول سیر می

برای مصداق اتمّ نور متافیزیکی و معنوی یعنی ذات حق سبحانه و تعالی. نیاز بار پایاۀ     ،است

ی باه حقیقات ناور محمّدیاه راه     ، عرفای اسالم«اوّلُ ما خَل َ اهلل نوري» :حدیث شریف نبوی

 ایم. اند و در آراء و آثار ایشان بارها و بسیارها شاهد تبیین و توضیج آن بوده برده

                                                           

الزُّجَاجَۀُ کَأَنَّهَا کَوْکَبٌ  الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَۀٍ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشْکَاۀٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. »1

 نُورٍ نُورٌ عَلَى لَا غَرْبِیَّۀٍ يَکَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌدُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَۀٍ مُبَارَکَۀٍ زَيْتُونَۀٍ لَا شَرْقِیَّۀٍ وَ

 (35 )نور/ أ«وَاللَّهُ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ

 النُّورِ مِّنَ يُخْرِجُونَهُم الطَّاغُوتُ أَوْلِیَاؤُهُمُ کَفَرُوا وَالَّذِينَجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَي النُّورِ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِ»

 (257 )بقره/ أ«خَالِدُونَ فِیهَا هُمْ النَّارِ أَصََْابُ ئكَأُولِ الظُّلُمَاتِ إِلَي

2. Ontology. 

3  . Epistemology. 
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شناختی، نور حق، معرفت افزاست و نور معرفت شهودی و  از دیگر سو، از حیث معرفت

ر، یابد و به دیگر بیان، از کارکردهای مهم نو واس ه از ساحت حق فیضان می شناخت بی

گری به عالم نور و ساحت  یابی است که در نزد اهل باطن، این هدایت ی گری و سو هدایت

پذیرد و سالک پس از گذراندن  هایی نورانی)فرشتگان( صورت می نوراالنوار، با واس ه

ای بدل  یابد؛ چراکه به آینه شده و سرشتی نورانی می« نور»مراتب سلوک نورانی، خود 

تاباند و بنا بر حدیث  واس ۀ او نور خود را بر آسمان و زمین می شود که خداوند به می

واس ۀ نور الهی میسّر است. میبدی به نقل از  درک و دریافت مؤمن به  1،فراست مؤمن

راهنمای »نویسد:  می االبرار ۀعد االسرار و کشفپیرطریقت، خواجه عبداهلل انصاری، در 

نمونی او به  بینند و به راه ه نور او صوا، میبندگان در زمین و آسمان خداست. مؤمنان ب

، 1371)میبدی، «. رهند پذیرند و از حیرت ضاللت باز می روند و حق را می جادّۀ سنّت می

 (531ا  532، ص 6ج 

مشر، در با، وجوه گوناگون نور، گواه  وجود اقوال بسیار و متنوّع از عرفای مغانی

مثل، بایزید بس امی که با تمسّک به قوّت شهود به ال یت آنان به این حقیقت واالست. فیعنا

خدای را به » گوید: عالم انوار رهنمون شده است، فراوان از رمز نور بهره جسته است و می

( و 287 ص ،1384 ،)سهلگی«. به روشنایی او شناختم ،چه را جز اوست خدای شناختم و آن

را مساوق با « نور»اکه بایزید زند؛ چر در واقعۀ عروج روحانی وی نور و شهود موج می

بودن نور وجود خویش را دریافته « عدمی»انگاشته و با محو خودی در نور حق، « هستی»

 است: 

 دگار خویش به چشم یقین رنظر کردم در پرو

 از پس آنکه او مرا، از نظر به غیر خویش باز داشت

 و مرا به نور خویش روشنایی بخشید

                                                           

؛ 226 ص ،1914، . )سرّاجَ«جلّ و عَزَِّ  اللّه بنورِ يَنظُرُ فإنّهُ فِراسۀَ المؤمنِ؛ اتَّقُوا»: . رسول اکرم)ص( فرمود1

 (185 ، ص3 ج ،1369، سلمی
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 من نمودها از سرّ خویش به  و شگفتی

 و هویّت خویش را به من نمود

 پس نظر کردم، به هویّت او، در انانیّت خویش

 پس از میان برخاست نور من به نور او

 ... پس نظر کردم در او به نور او

 و به علم او دانا شدم

 ... بود خود در نور او دیدم

 (295ا  297ص ، 1384 ،)سهلگی عزت خود از عزّت او نگریستم...

سبَانَ مَن عَال فَتَعالي، »گزارش سهلگی، تسبیج نوری بایزید از این قرار بود :نیز به 

سبَانَ العَلي األعلي دونَ دُنُوِّ األدني، سبَانَ خال  النّور، شکراً لخال  النّور، سبَانَ خال  

 ،1384، )سهلگی 1.«النّور، سبَان خال  النّور و بََمدِه، سبَانَ خال  النّور عزّ و جلّ جاللُه

 (279 ص

است و به تعبیر شفیعی  النّوربه این موارد باید افزود که نام مقامات کهن بایزید، 

چنان که مقامات اصلی  گذاری وجود داشته، هم گمان حکمتی در این نام بی»کدکنی، 

گذاری از یک سنّت شفاهی کهن سرچشمه  نام داشته و این دو نام نور العلومخرقانی نیز 

نور جمله گیرند از  هایی از حلّاج نیز در این آفاق معنوی قرار می کتا، ]ینچن هم [گیرد. می

، المتجلّیات، الشّجرۀ الزّيتونیّۀ النوريّۀو  النّور، حمل النّور، طاسین األزل و الجوهر األکبر

ها با روشنی و نور سر و کار دارند و نیز در کتب دیگر  که تمام این عنوان ،والنّجم إذا هوي

)پیکر تاریکی( از با، تقابل و تضاد با مقولۀ روشنی و نور سر و  شخص الظّلمات از قبیل

                                                           

کو برشد و برتر شد. منزه است آن بزرگوار برتر. پاک از فرود فرودین. منزه است  منزّه است آن. »1

دفتر شفیعی کدکنی در »ریدگار روشنی. آفریدگار روشنی. سپاو آفریدگار روشنی. منزّه است آف
نویسد: آیا در این گرایش به روشنی و نور باید  ، ضمن ترجمۀ این تنها تسبیج بازمانده از بایزید میروشنایی

 (111 ص ،1384، )سهلگی «.به چشم تصادف نگریست؟
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دانیم شر  و تأویل  میکه  ( و چنان98ا  99 ص ،1384، )شفیعی کدکنی«. کار داریم

من ق سخنان رمزآلود و ش ج آمیز بایزید و حلّاج را روزبهان بقلی در کتابی با عنوان 
ترجمه کرده است. دقیقۀ  شر  ش حیاتسپس آن را با نام  آورده و األسرار ببیان األنوار

شایان توجّه، عنوان این کتا، است که گویای اهمّیّت موضوع نور و ظلمت در تعالیم 

های حالج  نقل کرده است که نامه آثارالباقیهعرفانی حلّاج است. گذشته از این، بیرونی در 

است، معنون به « عین الجمع»ز مرتبۀ به اصحا، و پیروانش  که به تعبیر خود وی حاکی ا

 (317ص  ،1386، )بیرونی. بود «از هوهوی ازلی، فروغ درخشان المع و...»این عناوین بود: 

 خوانیم:  در دیوان او می

 تسبیج خدای را که ناسوتش را »

 با راز نورِ الهوتِ فروزانش آشکار ساخت

 (99، ص 1423)حلّاج، «. گر کرد پرده جلوه سپس خود را به خلقش بی

بحث از رمز خردسوز نور، تمهیدات در القضات همدانی نیز در اصل عاشر کتا،  عین

دریغا اگر بگویم که » تعابیر نغز و عمیقی به دست داده و به گفتار حلّاج استناد جسته است:

امّا رمزی بگویم و دریغ ندارم، بشنو.  ؛ها بر هم اوفتد احتمال نکنی، و عالم ،نور چه باشد

اصل وجود آسمان و زمین « السَّموات و اََرض» :یعنی اصلِ« اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»

؟ «اهلل مصدرُ الموجودات»نور او آمد. مگر حسین منصور با تو این سخن را نگفته است که 

، 1373 ،ۀالقضا . )عین«األنوار درُاهلل و نوره مص» :وجود او مصدر و مایۀ موجودات بود. یعنی

 (257ص 

طس جوید، در  حلّاج افزون بر آنکه از نور برای توصیف توحید و ذات حق مدد می
کند که آشکار شد و به همان منبع  مثابۀ نوری از انوار غیب یاد می ، از پیامبر بهالسرّاج

نورانی بازگشت. نور او مقدّم بر خالیق است و نخستین تعیّن از تعیّنات ذات حق، نور او 

و انوار نبوّت به نور او قا م است و آن حضرت در تمامی عوالم اشرف بود و از اوست بود 

 (57، 55، ص 1384، حلّاج). یابند که دیگر مخلوقات فیض وجود می
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خداوند عبارتی دلنشین « ولی»ابوالحسن خرقانی در با، نور توحید الهی و پیوند آن با 

 ،ای است که در دل او نوری گشاده است بنده خدای را بر روی زمین»دارد از این قرار که: 

گذر در آن نور کند، بسوزد،  ،از یگانگی خویش، که اگر هر چه از عرش تا ثری هست

 (612، ص 1389)ع ّار، «. چنان که پر گنجشکی که به آتش فرو داری

مشر،، گذشته از جنبۀ وجودشناختی آن، بُعد  نور از نظرگاه توحیدی این عرفای مغانی

کند که  از خرقانی نقل می االولیاء ۀتذکرشناختی نیز دارد. ع ّار در  گری و معرفت تهدای

 ،بندۀ فانی ،باقی را ببیند؟ بگو که: امروز در این سرایِ فنا ،اگر کسی از تو پرسد که: فانی»

«. باقی را بیند ،به نور بقا ،نور گردد تا در سرای بقا ،شناسد، فردا آن شناخت باقی را می

چنین وی شرط رسیدن به معرفتی تامّ و شهودی نا، را چنین  هم( 617ص  ،1389 ،ار)ع ّ

دست در عمل زن تا اخالص ظاهر شود، دست در اخالص زن تا نور » توصیف کرده است:

«. أَعبُداهلل کأنّك تَراه: ]آید[آنگاه با دید  ،طاعت کنی ،ظاهر شود. چون نور ظاهر شود

 (351-351 ص ،1384 ،)شفیعی کدکنی

ا  خدای»داند، گفته است:  ابوالحسن خرقانی که نور اهلل را برابر با هستی م لق حق می

چنین بر سر  بنایی دیگر و هم ،بر دل اولیاء خویش از نور بنا ی کند و بر سر آن بنا ا تعالی

و گفت: خداوند از هستی خود چیزی  به جایگاهی که همگیِ او خدا بود این یکی دیگر، تا

مردان پدید کرده است که اگر کسی گوید، این حلول بوَد، گویم: این نوراهلل در این 

 (611، ص 1389)ع ّار،  «.خَل َ الْخَل َ في الظُّلمۀِ رَشَّ علیهم مِن نورهِ»خواهد:  می

های  معرفت الهی در اقوال و آراء ذوالنّون مصری نیز به نور تشبیه شده است و از نشانه

این است که نخست، نور معرفتش، نور ورع او را خاموش نسازد که  عارف در نگاه ذوالنّون

المؤمِنُ يَنظرُ بِنُورِ اهلل و العارِفُ يَنظرُ بِاهلل عزّ و » :فرق میان مؤمن و عارف در این است که

 (94 ا 95 ص ،2116، ؛ ابن خمیس39 ا 41 ص ،1914، )سرّاج .«جلّ

 تَترق بنارِ ههرظاالمعرفۀ ف الخشیۀ و نورُ رُ؛ ناو نورٌ للعارف نارٌ» و نیز گفته است که:

 (44ا  45، ص 2111)رفاعی، «. ر بنور المعرفۀالخشیۀ و باطنه منوّ
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از ذوالنّون پرسیدند که خدای را به چه شناختی؟ » :کند که و نیز ع ّار از او نقل می

دای خالق خدای را به خدا شناختم و خلق را به رسول)ص(. یعنی اهلل و نورِ اهلل. خ گفت:

است. خالق را به خالق توان شناخت، و نور خدا خلق است و اصلِ خلق، نور محمد)ص(؛ 

 (134، ص 1389)ع ّار، «. پس خلق به محمد)ص( توان شناخت

خداوند » چنین توصیف کرده است: عبهرالعاشقینروزبهان بقلی نیز تجلّی نوری حق را در 

 (3 ص ،1366، )بقلی«. پوشاند و جالل میخویش را برای عاشقان در بارِش انوار جمال 

ترین مضامین در شاکله و نظام فکری ابن عربی،  دانیم که مسألۀ خیال یکی از مهم می

خویش، وجود حق  فصوص الحکممدوّن عرفان نظری است. وی در فصّ نوریّه از کتا، 

، وحات مکیّهفتکه او در مجلّد نخست  را با رمز نور توصیف کرده و ل یفۀ شایان عنایت آن

خداوند دانسته و برآن است که تصویر همۀ اشیاء در عالم  «النّور»خیال را مظهر اسم 

 (316، ص 1، ج 1385. )ابن عربی، شود خیال)مثال( ادراک می

 

 ای محسوس از نور معقول نار جلوه

درسنّت مزدایی، همواره میان آتش و نور اهورامزدا، وحدتی ذاتی برقرار است و چون 

است، نتیجتاً کلّ عالم، تجلّیات نوراالنوار یعنی  هستی از نور ازلی وجود یافته عالم

است و مظهر آن « نور»جا آوردن نماز  گاه برای به گردد. بنابراین قبله تلقّی می ،اهورامزدا

ترین نماز زرتشتیان  ، معروف«اَشِم وُهو»؛ به نحوی که نماز اشه )آتش(، معروف به «آتش»

 (92 ص ،1356 ،د)پورداو. است

این دقیقه گفتنی است که نار )آتش( بنا بر تعالیم مغانی، از با، تنزّل معقول به محسوو 

ابن  تائیۀشر  در که  شود چنان می انگاشته)اهورامزدا(  به مثابۀ برترین جلوۀ حقاست که 
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 1.تندانگاش می ا تعالیا خوانیم که آنان آتش را مظهر نور هدایت و الوهیّت حق  می فارض

دانسته شده و  «نور»نیز خدای تعالی  در ادیان ابراهیمیگفتیم که  (751 ص ،1379، )فرغانی

نبی  حزقیالدر کتا،  یات او بر انبیا و اولیا به صورت نور یا آتش است.یکی از وجوه تجلّ

. )اول تیما وو، ج مانند نور، نمودگاری از شکوه تجلّی و عظمت ظهور الهی استهآتش 

ا  4 ، ص3ج ))ع( به صورت آتش بوده ، تجلّی یهوه بر موسیخروجبنا بر سِفر ( 16، ص 6

)ع( سخن گفت و  نیز آمده است که خداوند از میان آتش با موسی تثنیهو در سفر  (2

 (4ا  5 ، ص5ج ). )ده فرمان( از میان آتش بر وی نازل شد ها و احکام الهی فرمان

از حیث اعتقادی و در میان سایر اقوام و ملل  تشآ به همین اعتبار از دیرباز، چنین هم
ترین ایزدان  ز بزرگا 2است. به عنوان نمونه، آگنیای برخوردار بوده  از جایگاه ویژه آ ینی

بیش از دویست سروده در وصف و ستایش او  ریگ ودارود که در  هندی به شمار می
نی است که به وجود دارد. عنصر آتش، مظهر قدرت و تجلّی صفات و کیفیات آگ

گردد؛ در زمین به صورت آتش هیزم و مواد  های مختلفی در جهان ظاهر می صورت

به  ،سوختنی، در آسمان در قالب خورشید و اجرام فلکی و در فضای میان زمین و آسمان
( در روم، یونان، مصر و 91ا  92 ص ،1974، )مکدانل. شود گر می صورت آذرخش جلوه

چنان  ین احترام و بزرگداشت همبر قداست آتش تأکید شده است. ا حتّی آفریقا نیز همواره
و  ها مشهود است آنها در آتشکدههمۀ در کلیساها و بر صدر در معابد هندی، چینی، ژاپنی، 

ها  افروزند و در بیشتر خانه هنوز هم در برخی از مناطق ایران، بر مزار بزرگان آتش می

دارند. در سر سفرۀ عقد، شمع و مِجمَرِ  نگاه می های جمعه چراغ را تا بامداد روشن شب

                                                           
 ماان قاااااات و المجااااااوو النّااااااار عبااااااد ان و. 1

  
 حجّااااۀ ألااااف فاااای األخبااااار فاااای جاااااء کمااااا

   
 قصااااادهم کاااااان إن و غیاااااری قصااااادوا فماااااا

  
 نیّااااااۀ عقااااااد یظهااااااروا لاااااام إن و سااااااوای

   
 فتوهمّاااااااااوه ۀمااااااااارّ ناااااااااوری ضاااااااااوء رأوا

  
 شاااااااعّۀبااااااااأل بالهااااااادی فضااااااالّوا نااااااااراً

   
 

2. Agni. 
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 ها مرسوم است. در مساجد و تکیه  کردن چراغ باید حضور داشته باشد و روشن ،آتش

ویژه در نزد مغان تا بدانجا بود که  به آذر(= 1آتر)گفته شده که اهمّیّت و تقدیس آتش
گاه نور و آتش در نزد ایرانیان با، جای اند. فیثاغورو در اطالق کرده «بر آتش»به آنان لقب 

افتاد: نخست آتش را در آتشدان زرّینی حرکت  چنین راه می لشکر پارسیان این»نویسد:  می
جوان با  365آمدند و از پی مغان نیز  داده و ازپی آن نیز مغان سرودگویان پیش می

کردند که  یشدند. به دنبال گردونۀ پادشاه، اشخاصی حرکت م های ارغوانی روانه می جامه

 (173ا  174 ص ،1391،) قا م مقامی«. با خود مجمرهایی از آتش داشتند
اگرچه مسلمانان با هرگونه پس از ورود اسالم به سرزمین ایران، که  نکتۀ گفتنی آن

شمار  های اصیل اسالمی به اما نور و قداست آن، یکی از ارزش ؛مظاهر شرک مخالف بودند
ا به رغم اینکه به هیچ چیز قابل تشبیه نبود و هرگونه تشبیه ؛ چراکه پروردگار یکترفت می

گشت،  اصول عقاید اسالمی شرک و گناهى عظیم محسو، می ى مادّى، بنا برئخالق با ش

تنها چیزى که خداوند متعال بدان تشبیه گردیده، نور است. بنا بر تعالیم  قرآن کریمدر 
اى نیز به نام نور نامیده شده  و آیهه و سوره ها و زمین نامیده شد قرآنی، خداوند نور آسمان

 چنان به حیات خویش ادامه داد. آتش هم رمزیکارکردهای در دورۀ اسالمی نیز لذا  ؛است
شناختی  )راستی به معنی هستی اهورامزدا پدر اَشَه زرتشت، گاهانبه هر ترتیب، در 

است، و اَشَه آفریدۀ خرَدِ عربی(  مخلوقٌ به در اص ال  پیروان ابن واژه، برابر با حقِّ
 آنجا آفریده است. از اهورامزداست و این راب ۀ پدر و فرزندی دالّ بر راب ۀ آفریدگار و

م لق است، اَشَه نیز آفریدۀ او،  «حقِّ»و خود  «راستی»که اهورامزدا خود ریشه و اصلِ 

اَشَه تجلّی خرَد  خواهدبود. به عبارتی، «حقِّ ظاهرشده در عالم»بهترین راستی و به معنای 
اَشَه توان گفت نظام درونی عالَم است.  حقیقت، می و در 2آید شمار می در آفاق به اهورامزدا

                                                           
1. Atar. 

این رو برترین  هرمزد است که تجسّم مادّی به خود گرفته و از آتش اندیشۀ خوانیم: می نبندهش در .2
گیرد و گوهر  بخش جهان است. فروغ آتش از روشنی بیکران )هرمزد( مایه می نیآفریدۀ مادّی و روش

آدمی با دیگر آفریدگان اهورایی متفاوت است؛ چراکه اصل او از آتش و اصل دیگر آفریدگان از آ، 
 خویشکاری آتشکده ها محقّق کردن این پیوند میان رو  آدمی و اصل مینوی آن است. ،است
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نیکی است،   سر عنوان امشاسپندی که زیباتر از همه، نورانی و سربه ها به در یسنایِ هفت

جلّی نور تاَشَه  روست که  آن از بر زیبایی و نورانیّت اَشَه در اوستا شود. تأکید ستوده می
 «نورانی» اهورامزدا در عالم، و ظاهرکنندۀ صفت جمال اوست. در گاهانِ زرتشت، اَشَه

نیز اشه به انوار  1/31. در ق عۀ انگاشته شده است نیز «مندخورشید»که  چنان ،شمار رفته به
 ،1379 ،)عالیخانی. آید که اَشَه، عین نور است این اشارات برمی گیتعلّق یافته که از هم

 (99 ص

. ایزد اَشَه )یا اردیبهشت( در متون پهلوی با آتش پیوندی وثیق دارددانیم که  نیک می

آذر همکار و یاور اردیبهشت است و راهنمای روان بر سر پل چینود و نیز هادی ارداویراف 

 از زیبایی و نورانیّت اَشَه در اوستا( 314، 149 ص ،1376، )بهار. در معراج پرفضیلتش

 شایست) جلّی نور اهورامزدا در عالم، و ظاهرکنندۀ صفت جمال اوست.تروست که اَشَه  آن

 ( 2، بند 21، فصل 1369 ،ناشایست

نیک و بد را تمیز  است و در متون پهلوی آمده است که گوهر خرد چونان آتش

به  آدمی در برابر نور، اعمّ از نور خورشید، آتش و یا چراغ، قوای فکری خود رادهد و  می

تنها بنا بر تعالیم مزدایی سان آتش  بدین سازد. سوى راستى و آفریدگار راستی متمرکز می

عبارت از آتش سوختنی محسوو نیست و حامل معانی بس بلندی است. به باور مزدا یان، 

آتش در همۀ اجزای آفرینش گیتیایی حضور دارد: در تن مردمان و جانوران، در تن 

 (91 ص ،1369، بندهش). ش آسمانگیاهان و حتّی در آذرخ

از نظرگاه قدما، آتش در میان چهار آخشیج یا عنصر، از جایگاه ممتازی برخوردار 

اورمزد نخست آتش را از روشنی بیکران آفرید، آنگاه » آمده است که: بندهشندر است و 

 ص ،1369)«. باد را از آتش، آ، را از باد، و خاک را از آ، و سپس همه چیز را آفرید

اورمزد آتش را از خرد خود و فروغ آن را از روشنایی » خوانیم: می روایت پهلوی( و در 39

 (5، بند18)فصل «. بیکران و تن آدمیان را از آتش آفرید

داد و بر فراز کُرۀ  آتش باالترین کُره را به خود اختصاص می شناخت قدما، بنا بر کیهان

رفت. از منظر حکمای  شمار می آ، و خاک بهگرفت و کُرۀ هوا خود محی   هوا قرار می
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اسالمی نیز آتش یکی از عناصر چهارگانۀ بسی  است که طبیعتی گرم و خشک دارد. 

تی است قوَّ»زیرا که آتش گرم و خشک است و خشکی  ؛اند دانسته« سَبُکِ م لق»آتش را 

اصر . آتش نیز مانند دیگر عن«که چون با گرمی یار شود، به غایت سبک گردانَد

واس ه به هوا که مجاور آن است، منقلب  که بی پذیرد، چنان دگرگونی و استحاله می

، ص 4؛ ج 347، 3، ج 1381. )سهروردی، گردد شود و با واس ۀ هوا به آ، بدل می می

 (17، ص 3؛ ج 197

نمای حقیقت نور  که آینۀ تمام اشراقی خویشحکمت ه به مبانی توجّ لیکن سهروردی با

ه نسبت به آتش ب را تر عمیق ینگرشو به تبع سنّت فرزانگان ایران باستان،  ستو روشنایی ا

آتش از جهت حرکت و حرارت و نزدیک بودن به  رآن است کهبوی ده است. دست دا

تر از دیگر عناصر است.  رو شریف شبیه است و از همین 1طبیعتِ حیات، به مبادی نوریّه

مادّی را با تدبیر و تأثیر نفس ناطقۀ انسانی در شیخ اشراق تصرّف و تأثیر آتش در جهان 

)خلیفۀ  سان جانشینِ مهتر گوید: اگر نفس ناطقه را به کند و می والیت بدن مقایسه می

)خلیفۀ صغری( او خواهد بود.  آوریم، آتش نیز جانشینِ کهتر شمار  خدای تعالی به 2(کبری

ویسد: هرگاه اشیاء را بررسی کنی، ن ایرانیان می وی ضمن اشاره به بزرگداشت آتش در نزد

ت از ناحیۀ نور است و حرکت و حرارت مؤثّری نخواهی یافت و چون قهر و محبَّ ،جز نور

 نیز معلول آن باشد، بنابراین، در قوای شوقی، اعمّ از شَهَوی و غضبی، دخیل است... . 

ه شرف آتش در این است که حرکت آن از همنویسد:  وی در توصیف شأن آتش می

تر است و در ظلمات از آن یاری  تر و به طبیعتِ حیات نزدیک باالتر و حرارتش کامل

تر است. آتش برادر انوار اسپهبَدی ا  تر و به مبادی نوریّه شبیه جویند. قهر آن نیز کامل می

یعنی نفوو ناطقۀ انسانی ا است که به واس ۀ آن دو، در این عالم خالفت کبری و صغری 

                                                           

 وریّه، جواهر عقلی و ذات برتر از آنها و اصل آنهاست که نوراالنوار باشد.مقصود از مبادی ن. 1

برگرفتاه   ،31 /بقاره  .«إِنِّي جَاعِل  فِي األَرْضِ خَلِیفَه: »سهروردی این مضمون عرفانی واال را از آیۀ خالفت .2

 نوع انسانی است.، مراد از خلیفه در آیۀ شریفه، المیزان است که به تعبیر علّامه طباطبایی در تفسیر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20                                                                                       نور و نار در عرفان و اشراق

 

و بدین جهت در روزگاران گذشته، ایرانیان موظّف شدند که بدان رو کنند و  یابد تحقّق می

ت نسبت به نوراالنوار قبله سازند و شایستۀ تقدیس و بزرگداشت آن را به اعتبار مظهریَّ

 (196 ا 197، ص 2 ج ،1381، )سهروردی. دانند

جودات های مو ای از گونه که در نظام فکری سهروردی برای هرگونه آنجا ازلذا 

النوع آتش  مدبِّری وجود دارد، آتش نیز از این قاعده مستثنا نیست و اَشَه )اردیبهشت( ر،ّ

 .زیرا که آتش مظهر اَشَه است که عین نور و ظهور است ؛است

تنها صِرف یکی از عناصر چهارگانه در  که آتش از نگاه سهروردی،  خالصۀ سخن این

، یاست و از آنجا که به نفس بشر« یر اسپهبَد انسانبرادر نو»طبیعیّات کالسیک نیست، بلکه 

خواهد بود،  یدر این دنیا داده شده است، آتش نیز حا ز مقام خالفت صغر یخالفت کبر

به دیگر بیان، جایگاه . در عالم اجسام یا برازخ است یبه این لحاظ که مظهر انوار ملکوت

طور که آن انوار  است و همان یم علودر عال 1همانند جایگاه انوار قاهره ،آتش در عالم ما

رو،  اند، آتش نیز مظهر نوراالنوار در عالم ماست و از این یمظهر نوراالنوار در عالم علو

 خویش را آتش قرار داده بودند.   پارسیان باستان قبلۀ عبادات

 

 وجوه دوگانۀ رمز آتش

اند، عنصر آتش با دو  الَمشناخت پیشینیان، در میان عناصر اربعه که مقوِّم ع بنا بر جهان

رمزی از  یعنی نور و گرمابخشی و در عین حال ویرانگری و سوزندگی،متضاد، وجه 

از تجلّی حق  1،سورۀ طه 11عربی با اشاره به آیۀ  ابن 2.دوگانگی در تجلّی حق تعالی است

                                                           

 .نور قاهر نامیده است ،اند عقل گفته ،ا یانچه را که مشّ شیخ اشراق آن .1

 گوید: شیخ محمود شبستری می. 2

 گاااااه جماااااال و گاااااه جاااااالل اسااااات  یتجلّااااا

  
 را مثاااااااال اسااااااات یرخ و زلاااااااف آن معاااااااان
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« قهر»در مظهر آتش سخن گفته است و شارحان وی آتش را رمزی از دو وجهۀ الهی یعنی 

فانی  ،زیراکه آتش از سویی رمز قهر است و هرچه را به آن برسد ؛اند قلمداد کرده «مهر» و

که تجلّی حق نیز کوهِ هستی سالکِ را  گردانَد، چنان سازد و به طبیعت خود مستحیل می می

زیراکه سرچشمۀ نور است که  ؛عین حال آتش رمز مهر و محبَّت نیز هست کند. در فانی می

 ت است.محبو،ِ بالذّا

در با، کثرت معانی آتش در نگاه اصحا،  العباد مرصادالدّین رازی در کتا،  نجم

آتش را در چند مقام بینند و در هر مقام آن را معنی دیگر باشد: ... و »نویسد:  معرفت می

گاه بُوَد که نشان گرمی طلب باشد، و گاه بُوَد که نشان غلبۀ صفت غضب بود، و گاه بُوَد 

لبۀ صفت شی نت بُوَد، و گاه بُوَد که نور ذکر بُوَد بر مثال آتش، و گاه بُوَد که که نشانۀ غ

کند، و گاه بُوَد که آتش قهر بُوَد، و گاه بُوَد  آتش شوق بُوَد که هیمۀ صفات بشری محو می

و  ، «اآنَسَ مِنْ جَانِبِ ال ُّورِ نَارً»السَّالم، که  که موسی را بود علیه که آتش هدایت بُوَد، چنان

گاه بُوَد که آتش محبَّت بُوَد تا ماسِوای حقّ بسوزد، و گاه بُوَد که آتش معرفت باشد، که 

، و گاه بُوَد که آتش والیت بُوَد، «تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اهللُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَلَوْ لَمْ »

، و گاه بُوَد که آتش مشاهده بُوَد، «م مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النّورِاللَّهُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنوا يُخرِجُهُ»که 

ها بُوَد که فرق میان هریک جز  ، و جز ازین آتش«لَهاحَوْ النَّارِ وَ مَنْ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي»که 

 (189 ص ،1322، )رازی 2.«واند کردتشیخی صاحب تجربه ن

 

                                                                                                                                        

آنگاه  ،«عَلِّي آتِیکُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًىإِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا إِنِّي آنَسْ ُ نَارًا لَ. »1

که آتشی دید و به خانواده خود گفت: درنگ کنید، که من از دور آتشی می بینم، شاید برایتان قبسی 

 بیاورم یا در روشنایی آن راهی بیابم.

توان  الی و جاللی میآنها را به دو دستۀ جمولی کلّ  ؛گونه است چندین مرصادالعبادهای مذکور در  آتش .2

 بازگردانید.
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 :ی؛ تجلّی جمالی یا وجه مهروجه نخست رمز آتش

 دگار نظم راستین اووو تجسّم حضور او و نم 1)آذر( پسر اهورامزدا ، آتشاوستادر 

از اَشَه یعنی  رمزیکه اشاره شد، بر اساو تعالیم زردشتی، آتش  چنانخوانده شده است و 

یان بر این باورند که آتش به پاکان و راستان گزندی  راستی و درستی است و بنابراین، مزدا

آزمودن و  است و وسیلۀ یداوردر مقام  ، این حقیقت مینویآتش این رو، از رساند. نمی

و بدان را دهد  چراکه نیکان را به سالمت از خود عبور می ؛متمایزساختن پاکان از بزهکاران

ینی یآیا وَرِ گرم آتش  2آتش آزمون یا وَرِهای پیشین،  سازد. توضیج آنکه در سنَّت نابود می

شده  ت فرد برگزار میاوران برای آزمودن راستگویی یا حقّانیَّبوده است که از سوی د

اشه است و لذا  ،جهانی آتش جلوۀ این (121ا  131 ص ؛2537، 1375، )ویسپرد. است

( آتش با اشه پیوند دارد؛ چراکه اشه عبارت است از راستی و نظام وَرآزمون ایزدی )

)نیکوکاران( از  3وری و گزینش اهلواندار دا راستین حاکم بر عالم و از این رو، آتش عهده

های میانه  نها ویژۀ ایرانیان نبوده و در اروپا نیز تا سدهت آتش وَرِ )بدکاران( است. 4دروندان

 ،گناهی افراد )سِفر اَعداد( نیز امر شده که برای اثبات بی و در تورات است  رواج داشته

 کار برند. آزمون آتش را به

اند، از این  که در مسیر حقّ و صدق قدم زده ن و راستان و آنانبه هر روی، همواره پاکا

زردشت برای اثبات صحَّت نبوَّت خود و دانیم  که می اند. چنان آزمون سربلند بیرون آمده

)وَر( شد و سه گام به نشان نیکی در اندیشه و گفتار و  پذیرای آزمون ایزدی ،اصالت اوستا

                                                           

ولی  ؛شماریم ، تعبیری تشبیهی است و در مقام تنزیه، حق تعالی را از داشتن فرزند منزَّه می«پسر»تعبیر  .1

 در اینجا معلول و مخلوق یا به تعبیر و تأویل شیخ اشراق، خلیفۀ نوراالنوار بوده است. مقصود از پسر

  به معنای برگزیدن، بازشناختن و گرویدن است. var که مشتقّ از ریشۀ  varahخوذ است از واژۀ اوستایی وَر مأ .2
3. Ahlavan. 
4. Druvandān. 
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موبد عصر ساسانی نیز  1ی ندید. آذرباد مهراسپندانکردار در آتش سوزان برداشت و آسیب

، سان، گذر سیاوش به روایت ابوریحان بیرونی، از این آزمون به سالمت گذشت. به همین

و نیز بَرد و سالم شدن آتش بر گناهیش،  به منظور اثبات پاکی و بیاز آتش  شاهزادۀ کیانی

 رود.  )ع( از دیگر مصادیق آزمون آتش به شمار می ابراهیم

در توصیف سیمرغ که رمز عقل کلّ است، صفیر سیمرغ شیخ اشراق در رسالۀ 
و هرکه پَرّی از آنِ او بر پهلوی راست بندد و بر آتش  2غذای او آتش است» نویسد: می

( رنه گنون، محقّق و 316 ، ص3 ج ،1381، )سهروردی 4.«ایمن باشد 3قگذرد، از حَرْ
چنین انسانی به »نویسد:  ر تحلیل این ایمنی اولیاء الهی میاندیشمند نواشراقی فرانسوی نیز د

زیرا که وی در نق ۀ  ؛گیرد مبدأ خود بازگشته است و با هیچ موجودی در تضاد قرار نمی
 ،1387، )گنون. «زند )یعنی دو ضِدّ( بدو صدمه نمی مرکزی مستقرّ است و لذا آ، و آتش

 (44 ص

های ایرانی که به موضوع آتش و وَر  گارههای علمی در ن که بررسی نکتۀ گفتنی آن

های آتش نمایانگر  هاست؛ زیرا آنجاکه شعله اند، حاکی از دوگانگی این نگاره پرداخته

                                                           

به معنی  pā نام آذرباد متشکل از دو واژۀ آذر به معنی آتش و جزء دوم آن، باد، صفت مفعولی از ریشۀ .1
پس از آنکه  .«کسی که در پناه آتش است»است: یعنی « آتش پاییده شده با»پادن است و با هم به معنی 

ت کتا، مقدّو و اثبات حقّانیّت مزدیسنا در را تدوین کرد، برای رفع اختالفات مذهبی و صحَّ اوستاآذرباد 
وَر را چنین معنی کرده ( 17تا  15، بندهای 15فصل ) شایست و نشایستامتحان وَر حضور یافت. در کتا، 

 آالیش باشد ی پاک و بیاآید. دل باید به اندازه فلز گداخته که روی دل )سینه( به عمل می آزمایش»است: 
نسوزد. آذرباد مهراسپندان چنان زیست که وقتی فلز گداخته بر  ،که وقتی فلز گداخته بر روی آن ریخته شد

بر روی سینۀ امّا وقتی فلز  ؛ش شیر دوشیده باشنداش ریختند، تو گویی که بر روی سینهاروی سینه

 .«ردار و گناهکاری چکیده شود، خواهد سوختکزشت

 :؛ به تعبیر موالناکند مراد از آتش، اشراقاتی است که عقل اوّل از نوراالنوار دریافت می .2

 از م ااااابخ نباااااود یااااالقاااااوّت جبر

  
 خلّااااااااق ودود یاااااادار بااااااود از د 

   
 

 حرق: سوختن، احتراق. .3

 را در نظر داشته است.کیانی محتمالً سهروردی در اینجا سیاوش . 4
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های درخشان طالیی هستند و در قسمت باالیی  ها دارای رنگ این نگاره اند، تجلّی جمالی

اند، خشن و  جاللی تجلّینمایانگر هایی که  اما شعله ؛مشهود است  وحدت شعله، نوعی

 1.اند های تیره تصویر شده و با رنگ مشوّش

آگاهی است و تعبیر عرفای  سمبول درخور گفتن است که در نزد مزداییان، آتش

، علم آتشی است که 2«هالعلم ناراللّ» اند: حقیقی است، که گفته معرفتاسالمی نیز از آتش، 

 .زداید سوزاند و می جهل و غفلت نفْس را می

به آتش و گاه آتشدان تعبیر کرده است،  «معرفت»از  األسرار کشفمیبدی نیز در تفسیر 

 قومی درآمده و جان و دل خود در مِجمَرۀ معرفت، عودوار بر»گوید:  از جمله آنکه می

 (472 ، ص5 ج ،1371، )میبدی. «آتش محبَّت نهاده و سوخته

)ع(، هنگامی  گشت از نزد شعیب)ع( در اثنای باز ، موسیقرآنموجب آیات شریفۀ   به

به خلع نعلین مأمور شد و  «طُوَی»اش برآمد، در وادی  که به طلب هیزم آتش برای خانواده

آن درخت سبز آتشی سرخ پیدا آمد که او را ندا  نور حق در درختی بر او تجلّی کرد و در

 به تعبیر مولوی: کرد، و می
 کاااآتش آرد او باااه دسااات  یرفااات موسااا 

  
 او کااااه از آتااااش بِرَساااات  یاااادد یآتشاااا

   
 (115 ص ،1373، )مولوی

در داستان موسی)ع(، نور معرفت  «آتش شجرۀ طور»در نزد اهل معرفت، مراد از و 

 گوید: که موالنا می است در قلب عارف که حقّ بر او تجلّی کرده است، چنان
 درخااات یااانشاااد ا یچاااون درخاااتِ موساااو  

  
 تاااو رخااات  یدیکشاااان یموسااا یِچاااون ساااو 

   
 

                                                           

فرزانه دوانی، محمّد  ،«ی آیین در نگارۀ گذر سیاوش از آتشتجلّ»مقالۀ  .ک:ربرای آگاهی بیشتر،  .1

 .1389، 41ۀ شمارتجسمی،  هنرهای زیبا، هنرهای ۀنشریفشارکی و محبوبه خراسانی، 

 علم آتش حق است. .2
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 کنااااااد یرا ساااااابز و خاااااارّم ماااااا آتااااااش او

  
 زنااااااد یأنااااااا اللَّااااااه ماااااا یشاااااااخ او إنّاااااا

   
 (628ص  ،همان)

ت مزدایی نیز گزارشی از زردشت در دست است که با این رخداد معنوی در سنَّ

 شاه که زردشت به نزد گشتاسو هنگامی ،شود گفته می ،م ابقت دارد و بر اساو آن

و این ایزد آذر  سوزاند است و او را نمی دست دارد که از بهشت آوردهرود، آتشی در  می

دینکرد ). شود شاه می است که موجب پذیرش مزدیسنا و گستراندن اشه از سوی گشتاسو

عشق و معرفت است که در روشنای ، در واقع رمز این آتش (66ا  71، بند 4، فصلهفتم

 )ع( تجلّی کرده است. آتش طور نیز بر موسی

قوّۀ »: سان رمزگشایی کرده است بدین ،از این آتش ادیالوا  عمشیخ اشراق در رسالۀ 

فکر چون به امور روحانی اشتغال ورزد و به معارف حقیقی روی آرد، شجرۀ مبارکه است؛ 

هایی است که ثمرۀ آن میوۀ نور  هاست، فکر را نیز شاخه که درخت را شاخه چنان زیرا هم

 1«.ي جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ناراًالَّذِ»که در قرآن شریف آمده است:  یقین است، چنان

الشَّجَر فکرت است؛ و سبزی درخت فکر آن است که م َّلع شود بر طریق نظر و به 

یعنی علوم  2،«أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ»فرموده است:  بازگشتن به عالم قدو. در آیتی دیگر

أَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ » 4.به علوم ثوانی از علوم اوا ل 3دو توصّل کنندکه بای  فَحات قدسیّهثوانی و نَ

این درخت را؟  ،یعنی که شما انشاء کردید یا ما انشاء کردیم 5،«شَجَرَتَهَا أَمْ نََْنُ الْمُنشِؤُونَ

                                                           

 (81/ )یس .ر دادهمان کسی که برای شما از درخت سبز آتشی قرا .1

 (71 /اید؟ )واقعه دیده ،افروزید میآیا آن آتشی را که بر .2

 توصّل کردن: راه جُستن، پل زدن. .3

بدیهیات نخستین و قضایای ضروری، برخالف علوم ثوانی که قضایای نظری و  :علوم اوا ل عبارتند از .4

 گیرد. غیربدیهی را دربرمی

 .72 /واقعه .5
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، افق عقلی «وَشَجَرَۀً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَیْنَاءَ» :در تأیید آن فرموده است که و آیتی دیگر

روغن معقوالت، اندیشه را مستعدّ واس ۀ  یعنی به 1،«تَنبُ ُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآکِلِینَ» :است، که

قبول فیض الهی گردانَد و چراغ یقین برافروزد و با معارف، آتش سکینه در نفس برافروزد. 

 مزامیردر )ع(  خویش و داوود رموزکه فیثاغورو در  نانِ ایشان، نانِ فریشتگان است، چنان

بدان  قرآنخورش ایشان انوار درخشنده است، و اشارت کرد در  بدان اشارت کرد و نان

، یعنی نه شرقی «زَيْتُونَهٍ لَّا شَرْقِیَّهٍ وَلَا غَرْبِیَّهٍ ۀٍرَکَايُوقَدُ مِن شَجَرَهٍ مُّبَ»درخت آنجا که گفت: 

عینه درخت ه برخت . و این د«هیوالی محض»است و نه غربی یعنی  «عقل محض»یعنی 

وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ »و فرمود:  2،«فِي الْبُقْعَۀِ الْمُبَارَکَۀِ مِنَ الشَّجَرَۀِ» :)ع( است که ندا شنید موسی

أَنْ » القُدُو است، و این آتشی است که فرمود: که این آتش همان أ،ُ المقدَّو یا رو ُ «نَارٌ

 3.، یعنی محبّانِ متّصالن«مَنْ حَوْلَها»اند، و  بدو متّصل ، یعنی کسانی که«النَّار بُورِكَ مَنْ فِي

افروزد  و( او را میدَالقُ )یعنی عقل یا رو  اند که این آتش عظیم هایی و نفوو ما چراغ

اشارت کرد به ترک  4«إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْکُثُوا» )ع( آمد: که در حقِّ موسی چنان هم

، و در آیتی 5«فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ»که گفت:  ش؛ چنانا ظاهری و باطنیاهلش، یعنی حواو 

مثنّی  «النَّارِ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي» :و این آیت که 6،«آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا»دیگرفرمود: 

                                                           

برای خورندگان « خورش نان»ز طور سینا می روید ]درخت زیتون[ و از آن روغن و و درختی را که ا. 1

 (21 /)مؤمنون .گردد، آفریدیم فراهم می

 در آن جایگاه مبارک از آن درخت )مقدّو(. .2

هنگامی که نزد آتش  ،«عالَمِینَفَلَمَّا جاءَها نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَ مَنْ حَوْلَها وَ سُبَْانَ اللَّهِ رَبِّ الْ. »3

کس که در آتش است و کسی که در اطراف آن است و منزّه  رسید، ندایی برخاست که مبارک باد آن

 (8 /)نمل .است خداوندی که پروردگار عالمیان است

 (11 /)طه .هنگامى که ]موسی[ آتشى دید، به خانوادۀ خود گفت .4

 (12 /)طه .پس نعلین خود را بیرون کن .5

 (29 /)قصص .آتشی از جانب طور دید .6
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یرنده، و یعنی پارۀ آتش درخشندۀ درگ 1،«لَّعَلِّي آتِیکُم مِّنْهَا بِقَبَس»شود با آیتی دیگرکه:  می

از بهر آن کس است که در آتش  «قبس»، و «سَآتِیکُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ» :شود را یار می «مَنْ حَوْلَها»

از  بهر آنکه در گرداگرد اوست. نظر کن به اعجاز وحی الهی و ضر،  «خبر»است و 

 که اشارت به نفس است و احوال او از رهگذر امور محسوو، که با مثال حسّی،  األمثال

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ » :که در قرآن آمد که چنانیابد،  معقوالت را درمی

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا » :دهد که و آیتی دیگر گواهی می 2،«يَتَذَکَّرُون

وَفِي » فرماید: و می 4،«وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ»: که آیتی دیگر چنان و هم 3،«الْعَالِمُون

اشارت  6«سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهم» :و نیز آیۀ شریفۀ 5،«أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

 کند که  عجایب عالم علوی در عالم کوچک که انسان است، تعبیه شده است و آیتی می

کند که چیزهایی که وحی  اشارت می 7«لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْکُمْ کِتَابًا فِیهِ ذِکْرُکُمْ أَفَلَا تَعْقِلُون»دیگر: 

وَکُالً »شود:  است همه اشارت است به عالم کوچک و احوال او و آیتی دیگر اینها را یار می

هِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الََْ ُّ وَمَوْعِظَۀ  وَذِکْرَى نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّ ُ بِ

                                                           

 (11 /)طه .ای از آن برای شما بیاورم شاید شعله .1

 (25 /)ابراهیم .آوَرَد های واضج برای تذکر مردم می گونه( مثل و خدا )این. 2

مند زنیم )تا حقایق برای آنها روشن شود(، و لیکن به جز مردم دانش ها را برای مردم می و ما این همه مَثل .3

 (43 /)عنکبوت .کسی در آنها تعقل نخواهد کرد

 .(25 /)ابراهیم .4

 (21 /)ذاریات بینید؟ هایی است[، پس چرا نمی ]نشانه و در وجود خودتان .5

 .گردانیم ما آیات )قدرت و حکمت( خود را در آفاق جهان و نفوو بندگان کامالً هویدا و روشن می .6

 (53 /لت)فصِّ

 (11 /یابید؟ )انبیاء ایم که در آن آوازۀ بزرگی شماست؛ آیا به عقل در نمی ل کردهکتابی بر شما ناز. 7
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 (188 ا 191 ، ص3 ج ،1381،)سهروردی 1.«لِلْمُؤْمِنِینَ

در نگاه  حکما و عرفای اسالمی، گاه آتش رمزی از عشق و حبّ الهی قلمداد شده 

ات عالم حتّی نظرگاه حکمای مزدایی، آتش در همۀ اشیاء و موجود که از است. توضیج آن

اند،  مشر، که حامل این میراث معنوی بوده یمغانجمادات حضور دارد و عرفا و حکمای 

اند که اساو پیدایی و نیز مایۀ جنبش هستی است و به تعبیر حافظ  گفته «عشق»این آتش را 

 شیرازی:
 دم زد یدر ازل پرتاااااااو حُسااااااانت ز تجلّااااااا 

  
 شاااد وآتاااش باااه هماااه عاااالم زد   یاااداعشاااق پ

   
مثنوی که مولوی در دفتر نخست  ر همۀ مراتب هستی ساری و جاری است، چنانعشق د

 است: گفته معنوی
 فتاااااد یآتاااش عشااااق اسااات کاناااادر نااا   

  
 فتااااد یجوشاااش عشاااق اسااات کانااادر مااا 

   
، با چنین نگرشی در توصیف وادیِّ عشق از همین وجه من ق ال ّیرع ّار نیشابوری در 

 گوید: رمزی آتش بهره گرفته و می
 یاااااادپد یاااااادعشااااااق آ یِّواد یاااااانز ابعااااااد ا

  
 یدکانجااااا رساااا  یغاااارق آتااااش شااااد کساااا   

   
 بااااه جااااز آتااااش مباااااد   یواد یاااانکااااس در ا

  
 خاااوش مبااااد  یشاااشع یساااتو آن کاااه آتاااش ن 

   
 عاشااااق آن باشااااد کااااه چااااون آتااااش بااااود    

  
 رو، ساااااااوزنده و سااااااارکش باااااااود   گااااااارم

   
 (233 ص ،1391، )ع ّار

                                                           

گوییم که از آنچه قلب تو را به آن قوی و استوار  و ما همۀ این حکایات و اخبار انبیاء را به تو باز می .1

 .عظه و تذکّر باشدبر تو آمده و اهل ایمان را  مو ،چه حقّ است گردانیم، و )در این شر  حال رسوالن( آن

 (121 /)هود
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داند  مزی از عشق و محبَّت میخویش، آتش را ر عبهرالعاشقینروزبهان بقلی نیز در 

صفت از آتش رخسار معشوق معنی إنّی أنا  موسى»و معتقد است که سالک عاشق باید 

 :بشنَوَد« هاللّ

که ایشان دعوى  پرستان ماند، در آن گاه از شوق آتش روى تو حال من به آتش»

 1«أَنَا اللَّهُإِنِّي »  صفت از آتش رخسار تو معنى کردند که آتش حقّ است، و من موسى مى

 که در لسان رندى لوند ناپسند این پسندیده بیت جارى شد: شنوم، چنان مى
 اى دلیااااال وادى أیمااااان خااااادا را بااااااز باااااین   

  
 بااار نهاااال قااادّ خوباااان روى آتشاااناک چیسااات؟   

   
 (183 ص ،1366، )بقلی

و پاالیندگی کنندگی  خاصیَّت پاک ازما  مشر، انیمغهمدانی دیگر عارف  ۀالقضا عین

جز او رخت دیگری ننهد؛  ،عشق آتش است، هرجا که باشد»: گوید ش چنین سخن میآت

و در جایی  (97 ص ،1373 ،ۀالقضا عین). «سوزد و به رنگ خود گردانَد ،هرجا که رسد

جز خدا را  ،های عاشقان که همه چیز عشق آتشی است در دل»دیگر گفته است: 

 (214 ص ،همان) .«سوزانَد می

ه که تمام ذرّات وجود او متخلّل به حبّ الهی فکندن ابراهیم خلیل اللّداستان به آتش ا

 مثنویبود، نیز با چنین دریافت رمزی از سوی اصحا، معرفت نقل شده است. در دفتر دوم 

یابیم که سراسر وجود ابراهیم را فراگرفته و او را محو در حق  از نوری نشان می معنوی

 ن در آتش نمرود برجا نمانده است:این رو چیزی برای سوختکرده و از 
 آتااااش نماااارود هرگااااز پااااور آزر را نسااااوخت    

  
2ساات شااده او آتااش چااو خاکسااتر  یشپااور آزر پاا 

 

   
 

                                                           

 .31 /القصص .1

و به معنا تبدیل کرده بود و دیگر تن مادّی   منظوراین است که نور الهی تمام وجود ابراهیم را فراگرفته .2

 .بود که در آتش بسوزد  برجای نمانده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 90                                                                                       نور و نار در عرفان و اشراق

 

 ینشااا یصااااف یقاااینتاااو  یآتاااش نساااوز ینتاااا باااد
  

 ساات یهاادهب ییخااواه گااو یخااوان یوانااهخااواه گااو د

   
 (296 ص ،1366، )ابوسعید ابوالخیر

شمار  مایۀ پاکی به ،نیز در نزد اهل معرفت این اندیشه سبب شده است تا آتش دوزخ

 داند: ، اهل جهنّم یا آتشیان را دو قِسم میاألسرار کشفتفسیر  که میبدی در ، چنانآید

نه  ،شدن ایشان به آتش تعذیب راست قسمی از ایشان که هرگز از آتش بیرون نیایند، در»

. «تعذیب را ،یر راست نهشدن ایشان به آتش ت ه ت هیر را. و قِسم دیگر آن است که در

 (123 ، ص3 ج ،1371 ،میبدی)

دریغا چه گویی؟ » گوید: آشکارا از دو آتش سخن می تمهیدات درنیز  ۀالقضا عین

ای که چون دوزخیان از دوزخ به درآیند، آتش ایشان را پاک کرده باشد و  هرگز خوانده

ان نگردد. این خود بهشت نباشند و قلمِ تکلیف گرد ایش 1هیچ مؤاخَذ ،چون در بهشت شوند

آتش  !شنوی! امّا آتشِ دوزخِ محبّان دانی که چیست؟ ندانی عموم باشد. دریغا چه می

هِ ای که گفت: العِشقُ عذا، اللّ دوزخ محبّان، عشق خدا باشد؛ مگر از آن بزرگ نشنیده

ی األکبر. گفت که عذا، اکبر، عشق خدا باشد. مگر شبلی از اینجا گفت: العشقُ نارٌ ف

 (238 ص ،1373 ،ۀالقضا عین). «القلو،ِ فَاَحرقَت ماسِوَی المحبو،

 :؛ تجلّی جاللی یا قهریوجه دوم رمز آتش
 سازندگی و جمال، ،نور ،آتش در نزد اصحا، معرفت، عالوه بر داشتن خصیصۀ گرما

بار واژۀ  139 قرآن کریماز ویژگی قهّاریّت و سوزندگی و جاللت نیز برخوردار است. در 

در داستان نیز این وجه آتش  شاهنامهآمده که اغلب مراد از آن عذا، الهی است. در  «ارن»

 ذکر شده است: رستم و اسفندیار
 ز فرمااااان شاااااه یچمو گاااار ساااار بپاااا

  
 یگااااه آتاااش بُاااوَد جا  یتااایبااادان گ

   

                                                           

 .مؤاخَذ: مورد بازخواست، مورد سؤال .1
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 (533بیت ،336 ، ص5 ج ،1375، )فردوسی

رد، از منظر توحید عرفانی، دا 1، خلقتی ناریقرآن کریمتعبیر   ابلیس که به چنین هم

که یکی از آراء عرفای خسروانی   مییاد دار به مظهر اسماء جاللی حقّ دانسته شده است.

)ص( و ابلیس است. در  بودن احمد  افتد، قرین که با اندیشۀ مغانی  نور و ظلمت م ابق می

ان نور و ظلمت یا همدانی با شر  و تقریر نسبتاً کامل و کافی از وجود توأم ۀالقضا نزد عین

یابیم. توضیج  دو مقام یا دو حجا، که الزم و ملزوم یکدیگر یا قرین یکدیگرند، خبری می

)مینوی نیک( سخن  پِنتَه مَینیو)مینوی بد( و سْ رَه مَینیوگْآنکه در گاهان از توأمان بودن اَنْ

فاهیم باطنی در های دیگر نیز به این دو بُن اشارت رفته است. این م گفته شده و در فقره

اندیشۀ زُروانی که نسبت آن با کیش زردشتی همان نسبت عرفان اسالمی به اسالم است، در 

 .ه استقالب دیالکتیک جالل و جمال طر  شد

فناء الفنا و فناء فناء الفنا اقتضا کند،  ،انوار صفات جالل که از عالم قهر خداوندى است

َ تُبْقِي وَ َ »  محرق که خاصیّت ،ورى پدید آیدو بیان از شر  آن عاجز و قاصرست. اوّل ن

آشکارا کند، که به حقیقت هفت دوزخ از پرتو آن نورست. و انوار صفات جمال « تَذَرُ

نه مشرق و هر فهم و عقل ادراک  ،نه محرق و انوار صفات جالل محرق است ،مشرق است

بود و عقل چگونه فهم  این معانى نکند، بلکه گاه بود که نور صفات جالل ظلمانى صرف

 (153، ص 1322 ،رازى) .محال شناسد« الجمع بین الضدّين»کند نور ظلمانى، که عقل 

است که  س امّارۀ انسان انگاشته شدهآتش نمودگار نفْالبتّه گاه نیز در نزد اهل باطن، 

 عنوان آتش درونی سوزندگی و تباهی زا دالوصفی به همراه دارد. مولوی در دفتر نخست به

 سخن گفته است:و تقابل آن با نور از این نار  مثنوی معنوی
 

                                                           

فرمود: چون تو را  ،«ذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَیْر  مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍقَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِ» .1

به سجده امر کردم، چه چیز تو را باز داشت از اینکه سجده کنى؟ گفت: من از او بهترم. مرا از آتش 

 (12 /)اعراف .آفریدى و او را از گِل
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 اناااد داناااى کاااه خصااامانت کاااى تاااو نماااى

  
 انااااد ناریااااان خصاااام وجااااود خاااااکى   

   
 ناااااار خصااااام آ، و فرزنااااادان اوسااااات

  
 چناااان کاااه آ، خصااام جاااان اوسااات هااام

   
 آ، آتاااااش را کشاااااد زیااااارا کاااااه او   

  
 خصاااام فرزناااادان آ، اساااات و عااااادو   

   
 شاااهوت اساااتبعاااد از آن ایااان ناااار ناااار  

  
 لاااات اسااااتذکاناااادر او اصاااال گناااااه و 

   
 نااااااار بیرونااااااى بااااااه آبااااااى بفساااااارد 

  
 باااارد نااااار شااااهوت تااااا بااااه دوزخ مااااى 

   
 نیاراماااااد باااااه آ، ناااااار شاااااهوت ماااااى

  
 ز انکاااااه دارد طباااااع دوزخ در عاااااذا،  

   
 ناااار شاااهوت را چاااه چااااره ناااور دیااان     

  
 ناااااااااورکم اطفااااااااااء نارالکاااااااااافرین 

   
 چااااه کشااااد ایاااان نااااار را نااااور خاااادا   

  
 اباااااااراهیم را سااااااااز اوساااااااتا ناااااااور 

   
 (148 ص ،1373، )مولوی

دوزخ به حقیقت در توست و آن صفات »، مرصاد العبادو به تعبیر نجم الدّین رازی در 

به مدد ریاضت و  از نگاه مولوی، لیکن( 177 ص ،1322، )رازی؛ «ذمیمۀ نفس امّاره است

 ن را مصفّا و پرفروغ کرد:توان این نار دوزخی را به  نور مبدّل ساخت و جا مجاهدت می
 مناااااااان در حشااااااار گویناااااااد اى ملاااااااک ؤم

  
 نااااااااى کااااااااه دوزخ بااااااااود راه مشااااااااترک

   
 من و کااااااافر باااااار او یابااااااد گااااااذار    ؤماااااا 

  
 مااااااا ندیاااااادیم اناااااادر ایاااااان ره دود و نااااااار 

   
 ناااااااااک بهشااااااااات و بارگااااااااااه ایمناااااااااى

  
 پااااااس کجااااااا بااااااود آن گااااااذرگاه دنااااااى  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                    92

 

 خضاااار ۀپااااس ملااااک گویااااد کااااه آن روضاااا 

  
 اناااادر گاااااذر ایااااد   کااااه فااااالن جااااا دیاااااده   

   
 دوزخ آن باااااااااود و سیاساااااااااتگاه ساااااااااخت 

  
 بااااار شاااااما شاااااد بااااااغ و بساااااتان و درخااااات 

   
 خاااااوى را چاااااون شاااااما ایااااان نفاااااس دوزخ  

  
 جااااااااااوى را آتشااااااااااى گباااااااااار فتنااااااااااه 

   
 و او شااااااد پُاااااار صاااااافا  یاااااادجهاااااادها کرد

  
 از بهاااااااااارِ خاااااااااادا یدنااااااااااار را کُشاااااااااات

   
 زدی یآتااااااشِ شااااااهوت کااااااه شااااااعله ماااااا  

  
 یشاااااااد و ناااااااورِ هُاااااااد  یتقاااااااو ۀسااااااابز

   
 شااااام از شاااااما هااااام حلااااام شاااااد  آتاااااشِ خ

  
 ظلمااااات جهااااال از شاااااما هااااام علااااام شاااااد  

   
 شااااااد  یثااااااار آتااااااشِ حاااااارص از شااااااما ا  

  
 و آن حسااااد چااااون خااااار بُااااد گلاااازار شااااد    

   
 یشخاااو یهاااا جملاااه آتاااش  یااانچاااون شاااما ا 

  
 یشپااااا یشجملاااااه پااااا یدحاااااق کشااااات بهااااار

   
 یدساااااااخت یرا چااااااو باااااااغ  ینفااااااس نااااااار 

  
 یااااااااااداناااااااااادرو تخاااااااااام وفااااااااااا انداخت

   
 (254 ص ،1373، )مولوی

 سروده است: دیوان شمسو در 
  یکااااه دود از نااااور نشْناساااا  یدال اناااادر چااااه وسواساااا 

  
 یبسااااوز از عشااااقِ نااااورِ او درونِ نااااار چااااون عااااود     

   
 یکاااااااه بساااااااته آتاااااااش و دود  یاز اوالدِ نمااااااارود

  
 یتااااو متاااارو از دودِ نَماااارود   یلاااایچااااو فرزنااااد خل 

   
 (2524 ص ،1387، )مولوی

منبعث از چشمۀ جوشان رحمت الهی است، نور مؤمن را که  ،چنین در جای دیگری هم
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در مقابل آتش قهر و عذا، الهی قرار داده و برآن است که به واس ۀ این تقابل است که 

پندارد و از آن  صفت است و نور را دشمن خویش می نفس آدمی در حیات دنیوی، آتش

 رویگردان و گریزان است:
 پااااس هااااالک نااااار، نااااور مااااؤمن اساااات    

  
 اسااات یُمکِاان ضاااد ال دفااع  ضاااد، یزان کااه باا  

   
 نااااااار ضاااااادّ نااااااور باشااااااد روز عاااااادل   

  
 ز فضاااال یاااانشااااد ا یختااااهکااااان ز قهاااار انگ

   
 تااااو دفااااع شاااارّ نااااار  ی خااااواهیگاااار هماااا

  
 آ، رحمااااااات بااااااار دل آتاااااااش گماااااااار

   
 آن آ، رحمااااات، ماااااؤمن اسااااات  ۀچشااااام

  
 رو  پااااااک محسااااان اسااااات  یاااااوانآ، ح

   
 اسااااات نفاااااس تاااااو از او  یااااازانپاااااس گر

  
 خااااااو او آ، ی،کااااااه تااااااو از آتشاااااا   زآن

   
 (217ص  ،1373، )مولوی

هرگاه »: بهاء ولد نیز چنین توصیف شده است معارفاین دیالکتیک نور و نار در کتا، 

آید... هرآینه بی یکی از این دو معنی نباشد: یا  که تو خود را از نار پاک کنی، نور خود می

 (243ص  ،1 ج ،1352 ،بهاء ولد). «شود نورنار و یا نور، چون نار رفت، معیَّن 

 

 نتیجه

معقوالت  به درک مثال حسّی ه مددب واز رهگذر امور محسوو،  انسان نفساز آنجاکه 

، انبیا و اولیای الهی به تبع سرمشق الهی، برای مردمان از شیوۀ بلیغ تمثیل و دگرد نا ل می

ۀ به مثابجویند. به این اعتبار است که نار )آتش( در تعالیم مغانی،  المثال مدد می ضر،

تجلّیات الهی که  نور  قرآن کریمو در  شود می انگاشته)اهورامزدا(  برترین جلوۀ حق

 آتش تابانند، با این رمز تکوینی وصف شده است. را بازمی ا تعالیا هدایت و الوهیّت حق 
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اند و از این رو،  مثل اعالی جمع اضداد است و در آن، قهر و مهر با یکدیگر قرین شده

 حت اسم جمال و جالل الهی تواند بود. پذیرای هر دو سا

 ( وراستی و درستی)از اَشَه رمزیآتش اسالمی، گاه  ا به همین اعتبار، بنا بر سنّت ایرانی

زردشت برای اثبات که  چنان .است آزمودن و متمایزساختن پاکان از بزهکاران وسیلۀ

به منظور سیاوش  و )وَر( شد پذیرای آزمون ایزدی ،اوستاصحَّت نبوَّت خود و اصالت 

  بَرد و سالم شد. )ع( و آتش بر ابراهیماش از آتش گذشت  گناهی اثبات پاکی و بی

، «هالعلم ناراللّ» اند: گفته که ستو معرفت حقیقی نیز هآتش رمزی از آگاهی چنین  هم

اهل معرفت، مراد از  ید وزدا سوزاند و می علم آتشی است که جهل و غفلت نفْس را می

حقّ بر او  اند که دانسته نور معرفت در قلبرا در داستان موسی)ع(،  «طور آتش شجرۀ»

 .تجلّی کرده است

در همۀ  اهل معنانظرگاه  که از آتش رمزی از عشق و حبّ الهی قلمداد شده است نیز

داستان به  .اساو پیدایی و نیز مایۀ جنبش هستی است سریان دارد واشیاء و موجودات عالم 

ه که تمام ذرّات وجود او متخلّل به حبّ الهی بود، نیز با چنین اهیم خلیل اللّآتش افکندن ابر

 .دریافت رمزی از سوی اصحا، معرفت نقل شده است

تعبیر   ابلیس که بهکه  چنان هم ،دارد ی و جاللیقهر وجهی سوی، دیگرآتش از 

ا تعالی حقّ  از منظر توحید عرفانی، مظهر اسماء جاللی و ، خلقتی ناری داردقرآن کریم

 عنوان آتشِ که به  س امّارۀ انسان انگاشته شدهآتش نمودگار نفْو نیز بدین حیث،  استا 

و دفع این نارِ دوزخی تنها با اعتصام به نور  به همراه دارد یسوزندگی و تباه ،درونی

 الهی میسّر است.
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 المیزانتفسیر  معناشناسی نور در
 

 *حسن سیّدعرب دکتر

 

 چکیده
به  قرآندنبال تفسیر   همنشأ پیوند بسیاری از آیات است. این تفسیر که ب المیزانمسأله نور در 

وند معنایی نور در این کتا، م ر  توانسته بخشی از این ادعای خود را براساو پی ،است قرآن

توان براساو آن بخش  ترین کلیدهایی است که می از مهم المیزانکند. از این حیث مسأله نور در 

عمده معانی آیات را بررسی کرد. در این مقاله تالش شده تا تفسیر بسیاری از آیات مرتب  با نور 

ناظر  المیزان طر  گردد. تالش عمده ایشان در بررسی شود تا نظر علّامه طباطبایی درباره نور قابل

خداوند است. علّامه طباطبایی در تفسیر  پارچگی نور در پیوند با معنای اصلی آن یعنی به طر  یک

طور تشکیکی به نور م لق که  هآیات مربوط به نور تمام مفاهیم و اص الحات مختلف نور را ب

در نهایت به معنای نور  قرآن کریممختلف نور در پیوند داده و معتقد است معانی  ،خداوند است

 گردد.  یعنی خداوند باز می

 .علّامه طباطبایی ،المیزان ،هدایت ،ایمان ، دین،توحید ،قرآن کریم ،نور واژه:کلید

                                                           

 (h.seyedarab@gmail.com). المعارف اسالمی )دانشنامه جهان اسالم( ۀاستادیار بنیاد دایر. *

 18/19/98 تاریخ پذیرش:   19/18/98 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ترین تفاسیر متأخر شیعی است که از حیث طریق تفسایر و نیاز مواجهاه باا      از مهم المیزان

توجه است. رهیافت به نور در این تفسیر از اهمیت ویژه برخاوردار اسات.   مورد  قرآن کریم

ظااهر   ،رسد تالش کرده داشته و به نظر می المیزانعلّامه طباطبایی نگاه کامل به نور در تمام 

بعد تفسیر او در پیوند معانی مختلاف   ۀو باطن نور را در پیوند با یکدیگر توضیج دهد. مرحل

نیاز ناور نامیاده شاده اسات. ایان دو        قرآن کریمخداوند است که در  نور با نور م لق یعنی

طور ویژه م ر  گردد. شاکل نخسات آن    هب المیزانطریق موجب شده تا معناشناسی نور در 

ای که مشتمل بر لفاظ و معناای    مربوط به معنای ظاهری آیات است که پس از تفسیر هر آیه

 نور خداوند شده است. نور است، اهتمام ویژه به تبیین نسبت آن با 

 ،ای تفکار فلسافی اسات    گوناه  هطریق علّامه طباطبایی در این مواجهه بیش از همه ناظر با 

ویژه هنگامی که قصد دارد از تبیین مراتب مختلاف ناور نظار باه تشاکیک آن کناد. ایان         هب

رهیافت موجب شده تا طریق تفسیری او از ظاهر آیات به باطن آن ناظر گردد و ساپس ناور   

به نور م لق مرباوط کناد. ساخن     ،گونه که در فلسفه م ر  شده صورت تشکیکی بدان هب را

این است کاه نشاان دهاد چگوناه      المیزان غایی علّامه طباطبایی در معناشناسی متعدد نور در

یابد. مفاهیمی مانناد توحیاد، ایماان و     به خداوند پیوند می قرآن کریممعانی مختلف نور در 

 است. گونه هدایت از این

 

  . تعریف0
در این قسمت، از معنای عقلی نور بحث شده و طی آن نسبت عقل و معقوالت مانند 

نسبت نور با شعاع خود دانسته شده است. این توصیف از نور به حسب منشأ قرآنی آن 
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وَ » ذیل آیۀ:علّامه طباطبایی  1.است. در پایان نیز تعریف مشهور از نور طر  شده است

دست داده که مبین تعریف معنوی نور  هتوصیف از نور ب 2«لْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهاأَشْرَقَ ِ ا

دانست. به نظر  المیزان توان این رهیافت را هم متأثر از توصیف قرآنی نور در گردد و می می

اما همین قسم و دیگر  ؛ضمن این که گاه توصیف مادی دارد قرآن کریمایشان نور در 

به نور و نیز امور  قرآن کریمهای معنوی از قبیل معرفی خود  اقسام آن دارای مصداق

آن سخن گفته خواهد شد.  ه در ادامه مقاله به تفصیل دربارۀدیگری از قبیل ایمان است ک

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا »به دو آیۀ: قرآن کریم برای استناد سخن خود به  علّامه طباطبایی

استناد کرده   4«فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنا»و  3«ماتِ إِلَى النُّورِيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُ

زیرا مومن را از ظلمت جهل  ؛هدایت و ایمان از مصادیق نور دانسته شده ،که در هر دو آیه

 5.کند خدایی به نور هدایت و ایمان راهنمایی می و بی

ای به تعریف آن نیز کمک  یف دیگری از نور که تا اندازهجو برای توصو در جست

ضحی شده است. در این  ۀبحث دربار 6«وَ أَغْطَشَ لَیْلَها وَ أَخْرَجَ ضَُاها»کند ذیل آیۀ:  می

توصیف بیش از تعریف به مراتب نور نظر شده است. مانند نسبتی که نور خورشید و 

ر نخستین توصیف موجب برکناری ظلمت روشنایی آن با جهان مادی دارد. از این رو د

شب شده و در توصیفی دیگر توانسته اشیاء را از پنهانی خارج کند. البته رب  این توصیف 

                                                           

ثم عمم لغیر المَسوس فعد العقل نورا يظهر به المعقوَت کل ذلك بتَلیل معنى النور المبصر إلى الظاهر .»1

 (122ص ،15 جطباطبایى، . )«بذاته المظهر لغیره

 .69 /زمر .2

 .257/ . بقره 3

  .8/ .تغابن4

النور معروف المعنى و قد استعمل النور في کالمه تعالى في النور الَسي کثیرا و أطل  أيضا على اإليمان .»5

 (294 ص ،17 ، ج  همان) .«و على القرآن

  .29/ . نازعات6
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یعنی  ؛است المیزانبه تعریف به مثال برای نور ناظر به همان توصیف نخستین از نور در 

اللت تعریف بر مسبوق به مراتب نور و یا د ،بیش از آن که ناظر به تعریف نور باشد

 1.مصادیق آن است

 

 توحید .1

در مراحل نخستین خود ناظر به توحید است که در  المیزاندایره توصیف معنوی نور در 

نیز این نور به همین معنا اختصاص یافته است. در یکی از این توصیفات نظر به  قرآن کریم

خستین مراحل نظر عقلی به اما بیش از همه در ن ؛هدایت و سپس به ایمان و امور دیگر شده

شناسی نور و یکسان دانستن خداوند و نور شده است. کلمه توحید  نور بحث درباره هستی

بلکه در  ،نور نه تنها در ذیل آیۀعلّامه طباطبایی ناظر به نور کامل و م لق است.  المیزاندر 

در دانسته است.  مناسبت بحث از توحید نظر به یکسانی نور و توحید هتفسیر آیات دیگر و ب

تر در ذیل  طور دقیق هاین بحث ب 2.این رهیافت کلمۀ اهلل همان نور کامل دانسته شده است

 ،عنوان نور عام تصور شده هاهلل در این تفسیر ب ۀ طیبۀنور م ر  شده است. کلم آیۀ

واس ه آن روشن است. در  هیابد و ب ای که تمام هستی از این نور روشنایی می گونه هب

                                                           

لنهار بقرينۀ المقابلۀ و نسبۀ اللیل و انبساط الشمس و امتداد النهار أريد به مطل  ا  الضَى  األصل في معنى» .1

الضَى إلى السماء ألن السبب األصلي لها سماوي و هو ظهور األجرام المظلمۀ بشروق األنوار السماويۀ کنور 

الشمس و غیره و خفاؤها باَستتار و َ يختص اللیل و النهار باألرض التي نَن علیها بل يعمان سائر 

 (184 ص ،21 ج . )همان،  «األجرام المظلمۀ المستنیرۀ

 ،9 ، ج  )همان«. کلمۀ اهلل ا هي الوعد بالنصر و إظهار الدين و إتمام النور ا هي العلیا العالیۀ القاهرۀ فعله» .2

 (281 ص
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قت این توصیف به معنای فلسفی ناظر به اتکای وجودی مراتب هستی به نور وجود حقی

 1.خداوند است. این نور قا م به خود است و تمام هستی متکی به اوست

در ادامه این بحث فلسفی و ضمن تأکید دوباره بر یکسان دانستن خداوند و نور، بحث 

اند. در ابتدا  واس ه این نور وجود یافته هبدرباره نسبت این نور با دیگر مراتب هستی شده که 

گفته شده که ظهور زمین و آسمان بر اساو این نور است. یعنی هستی این دو و هم 

اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ » ۀ:به نظر علّامه طباطبایی در آی 2.حسب نور خداوند است هروشنایی آن ب

و یا به عبارت دیگر منتشر شده و سپس حمل ها و زمین اضافه  نور حق بر آسمان 3« وَ الْأَرْضِ

زیرا در این فرض به نظر  ؛بر اسم جالله شده است. لذا خداوند منور زمین و آسمان نیست

رسد زمین و آسمان وجود داشته و نور خدواند بر آن اضافه شده در حالی فرض فلسفی  می

پس نور  ،نور است این است که هستی در وجود خود قا م به خداوند است و چون خداوند

 4.شود زمین و آسمان ها محسو، می

از اطفاء نور حق توس  کفار و  5«وَ َ يََْزُنْكَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الْکُفْرِ»در تفسیر 

معاندان حق سخن گفته است. این تعبیر ناظر به مفهوم حق و تقابل کفار با آن به انگیزه 

                                                           

تعالى من حیث يشرق منه النور العام الذي   نوره « اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»أن المراد بالنور في قوله: » .1

 ، ج  )همان .«ء و ظهوره في نفسه و لغیره و هي الرحمۀ العامۀ ء و هو مساو لوجود کل شي ستنیر به کل شيي

 (122 ص ،15

 (122 ص ،15 ج)همان،  .«فهو سبَانه نور يظهر به السماوات و األرض» .2

 .35/ نور .3

هذا ينبغي أن يَمل قول حیث أضیف النور إلى السماوات و األرض ثم حمل على اسم الجاللۀ، و على » .4

من قال: إن المعنى اهلل منور السماوات و األرض، و عمدۀ الغرض منه أن لیس المراد بالنور النور المستعار 

 ()همان .«القائم بها و هو الوجود الذي يَمل علیها تعالى اهلل عن ذلك و تقدس

و تظاهرهم على إطفاء نور اهلل و غلبتهم تسلیۀ و رفع للَزن ببیان حقیقۀ األمر فإن مسارعتهم في الکفر » .5

الظاهرۀ أحیانا ربما أوجب  أن يَزن المؤمن کأنهم غلبوا اهلل سبَانه في إرادۀ إعالء کلمۀ الَ  لکنه إذا 

 (78 ص ،4 ، ج  )همان .«تدبر في قضیۀ اَمتَان العام استیقن أن اهلل هو الغالب
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منزله وجود حق تلقی کرده و  هتفسیر این آیه، نور را ب در علّامه طباطباییپوشاندن آن است. 

مورد نظر به پیامبر اکرم صلّی  ۀآی ،کفار را مقابل آن دانسته است. از این رو و به تعبیر ایشان

دست  هچنین معنای دیگری که از این تفسیر ب سلّم تسلیت گفته است. هم اهلل علیه و آله و

. یعنی امتناع کافران از پذیرفتن حق، موجب تأثیر در منان استؤناظر به هدایت م ،آید می

یعنی  ؛شود. در این تعبیر، نور ناظر به معنای هدایت است. این دو تعبیر از نور هدایت آن می

دهد که هر دو معنا در  نشان می ،نور خدا و نیز نور هدایت، در تفسیری که از این آیه شده

منان به سوی پروردگار است و کافران نیز ؤزیرا هدایت م ؛نسبت با حق قابل طر  است

 دنبال اطفاء این نور هستند. هب

آغاز  1با تفسیر آیه نور ،بحث کلی در این باره که خداوند نور آسمان و زمین است

شده است. نور از حیث مادی همان چیزی است که موجب ظهور اشیاء شده و آن را قابل 

رسد در این  اء مانند نور است و به نظر میکند. اساو حواو نیز در درک اشی رویت می

اهلل، نور دانسته شده که مَثَل  ،در تفسیر این آیه 2قسمت، ادراک نیز نور دانسته شده است.

نور آن در سراسر هستی منتشر است. بنابر این مثل نور حق اگر چه تابع حکم حق یا اهلل 

عالی است. دلیل این ادعا معنای ثانی از نوری قرار دارد که عین حق ت ۀاما در رتب ؛است

واس ه آن نور بندگان  بهاست، دیگری از نور دانسته شده که بر اساو آن خداوند فرموده 

 3کند. را به حق هدایت می

                                                           

 .35/ نور ،«اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض». 1

النور معروف و هو الذي يظهر به األجسام الکثیفۀ ألبصارنا فاألشیاء ظاهرۀ به و هو ظاهر مکشوف لنا » .2

بنفس ذاته فهو الظاهر بذاته المظهر لغیره من المَسوسات للبصرأ هذا أول ما وضع علیه لفظ النور ثم عمم 

و الَقیقۀ الثانیۀ فعد کل من الَواس نورا أو ء من المَسوسات على نَو اَستعارۀ أ لکل ما ينکشف به شي

 (121 ص ،15 ج )همان، .«ذا نور يظهر به مَسوساته کالسمع و الشم و الذوق و اللمس

 ا و ظاهره اإلضافۀ الالمیۀ ا ، و إضافۀ النور إلى الضمیر الراجع إلیه تعالى ، يصف تعالى نوره مَثَلُ نُورِهِ». 3

 ←ف النور الذي هو اهلل بل النور المستعار الذي يفیضه، و لیس هو النوردلیل على أن المراد لیس هو وص
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گفته شده  ،در توصیفی دیگر از نور که رب  مستقیم با توحید به معنای قرآنی آن دارد

ن از او است. این نسبت موجب ظهور و که خداوند نور عام و کلی است و تمام هستی روش

شود. در این  حضور حق در عالم گردیده و تمام آفرینش تجلی این نور عام محسو، می

یابد. نور او از حیث ذات، ظاهر است و غیر خود را  حقیقت، اسم ظاهر خداوند تحقق می

یک نوری  بلکه ،نور الهی گفته شده که این نور متعدد نیست ۀدربار 1.کند هم روشن می

فرد است و در  هواحد و دارای مراتب متفاوت در تجلی و ظهور است. این نور منحصر ب

عالم نمونه دیگری ندارد. خاصیت این نور چنین است که دارای حد نیست و از این روست 

 2.شود که شمول عام بر هستی دارد و عین آن محسو، می

اء و صفات او نیز به حسب نسبت با لذا تمام اسم ؛بنابراین چون حق نور دانسته شده

شود. برای نمونه صفت عدل، در نسبت با ذات دارای چنین معنایی  ذات، نور محسو، می

پس از این معنای از نور م لب بعدی نیز ناظر به نور در قالب معنای والیت  3.از نور است

                                                                                                                                        

ء و هو الوجود الذي يستفیضه منه األشیاء و تتصف، به و الدلیل علیه  العام المستعار الذي يظهر به کل شي→

ء بل  ء دون شي ختص به شيإذ لو کان هو النور العام لم ي «مَنْ يَشاءُ  يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ»قوله بعد تتمیم المثل: 

 (123 ، ص)همان .«الخاص بالمؤمنین بَقیقۀ اإليمان على ما يفیده الکالم  هو نوره

و قد بین سبَانه هذه الَقیقۀ بأن له تعالى نورا عاما تستنیر به السماوات و األرض فتظهر به في الوجود » .1

ستدعي کون المظهر ظاهرا بنفسه و الظاهر بذاته ء ي ء بشي بعد ما لم تکن ظاهرۀ فیه، فمن البین أن ظهور شي

المظهر لغیره هو النور فهو تعالى نور يظهر السماوات و األرض بإشراقه علیها کما أن األنوار الَسیۀ تظهر 

 (121 ص ،15 ج )همان، .« األجسام

له، و َ أنه مجموع هو تضاعف النور َ تعدده فلیس المراد به أنه نور معین أو غیر معین فوق نور آخر مث» .2

 ص )همان، .«نورين اثنین فقط بل أنه نور متضاعف من غیر تَديد لتضاعفه و هذا التعبیر شائع في الکالم

124) 

أن الَ  و العدل مفهومان متغايران و إن کانا ربما يتصادقان و کون النور في اآليۀ مستعارا للَ  َ » .3

اد بیان إرادۀ العدل من النور ذکر الَ  مع العدل ثم استنتج للعدل دون يستلزم کون العدل مرادا به، و لذا لما أر

 (295 ص ،17ج . )همان،«الَ 
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ه شده که حقیقت برای انسان گاه بر گفت 1«فَإِذا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّکُمْ غالِبُونَ»ۀ: است. در ذیل آی

 ،خداوند و گاه بر اساو دوستی و محبت به او که والیت الهی نام دارده اساو ایمان ب

وجه مخالف این دوستی و پیروی از حق مخالفت با هدایت نامیده شده  2.گردد ممکن می

 3.که وصف آن خاموش کردن نور حق توس  کافران است

 

 دین .1

ناظر به یکسانی نور و دین است. در این بخش  المیزانناشناسی نور در دوم از مع مرحلۀ

 قرآن کریماز آیات، دین و نور به حسب منشأ یکسان دانسته شده و مخالفت با دین به تعبیر 

منزله خاموش کردن نور آن است که خداوند در مقابل مشرکان و کافران نور دین خود  هب

گاه برای تبیین آن  .اساو خود چیزی جز هدایت نیست چون دین در 4رساند را به کمال می

تر معارف مهم دین مانند توحید و معاد نیز از این  طور مشخص هنیز از نور استفاده شده و ب

                                                           

 .23/ . ما ده1

وعد منهما لهم بالفتح و الظفر على العدو، و إنما أخبرا إخبارا بتیا اتکاَ منهما بما ذکره موسى )ع( أن اهلل ».2

 ص ،5 ج)همان،  «و أنهما عرفا ذلك بنور الوَيۀ اإللهیۀکتب لهم تلك األرض إليمانهما بصدق إخباره، أ

292) 

فإنهم أخذوا دين التوحید، و أجابوا دعوۀ الَ ، و تخالفهم فیه الدنیا و خاصۀ قومهم، و ما لهؤَء هم إَ ». 3

خالف غیر إطفاء نور اهلل، و استیصال کلمۀ العدل، و إبطال دعوۀ الَ ، و َ وسیلۀ تَسم مادۀ النزاع و تقطع ال

القتال، فسائر الوسائل کإقامۀ الَجۀ و بث الفتنۀ، و إلقاء الوسوسۀ و الريبۀ و غیرها صارت بعد عقیمۀ غیر 

منتجۀ، فالَجۀ مع النبي و الوسوسۀ و الفتنۀ و الدسیسۀ ما کان  تؤثر أثرا تطمئن إلیه أعداء الدين فلم يکن 

 ،1 ج . )همان،«بیل الَ ، و إطفاء نور الدين الالمع المشرقعندهم وسیلۀ إَ القتال و اَستعانۀ به على سد س

 (343 ص

 (416 ص ،4 ج )همان، .«و لو کره المشرکون و الکافرون  و اهلل متم نوره» .4
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بخش دیگر از دین که به حسب تبیین آن بر اساو نور از همین  1.قسم محسو، شده است

أَوَ مَنْ کانَ مَیْتاً فَأَحْیَیْناهُ وَ » ۀ:ذیل آیی علّامه طباطبایقسم دانسته شده شریعت است. به تعبیر 

توان مصداق آن را  گاه در بررسی دین در قالب نور می 2«جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

یابد و عمل به  زیرا حیات انسان بر اساو این نور روشنی می ؛شریعت و احکام آن دانست

 3.کند خداوند می ، بهاحکام آن انسان را مستعد قر

نور و ایمان  المیزانبحث دیگر ناظر به یکسانی نور و ایمان است. به وفور در سراسر 

یکسان دانسته شده و در تفسیر آیات مختلف بر این یکسانی نیز تأکید شده است. ایمان، 

دهد و وی را به صراط حق  روشنایی و نور حق در قلب انسان است که به او بصیرت می

شود و موجب تعالی رو   تر می نور ایمان به تدریج در قلب روشن 4.کند یت میهدا

گرداند. از  ته، آدمی را به کمال خود نا ل میگردد. این صیرورت که همواره فعلیّت داش می

                                                           

أن المراد بالهدى في وصف التوراۀ و في وصف اإلنجیل أوَ هو نوع المعارف اَعتقاديۀ کالتوحید و » .1

 (346 ص ،5 ج )همان، .«ن نوع الشرائع و األحکامالمعاد، و بالنور في الموضعی

 .122 /. انعام2

من المصداق إَ األحکام و الشرائع، و التدبر ربما ساعد على ذلك  «وَ نُورٌ»على هذا َ يبقى لقوله: »...  .3

 (346 ص ،5 ج )همان، .«فإنها أمور يستضاء بها و يسلك في ضوئها و تنورها مسلك الَیاۀ

تاز به الصدر األول من المسلمین هو أن مجتمعهم کان مجتمعا فاضال يقدمهم رسول اهلل ص، و و الذي يم» .4

 (417 ص ،4 ج )همان، . «يغشاهم نور اإليمان، و يَکم فیهم سیطرۀ الدين، هذا حال مجتمعهم
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 1.شود های بارز نور ایمان در قلب هنگامی است که قلب با ذکر الهی خاشع می نشانه

 2.گردد اثر آن در جوار  و رو  پدیدار می ،خارج شود هنگامی هم که این نور از قلب

وان گفت این نور، قلب را روشن ت درباره نور ایمان می المیزانهای  بر اساو استعاره

ای است که با کنش غیر ملزم به  گونه هاین هماهنگی ب 3.کند و جایگاه آن در قلب است می

زیرا برخالف  ؛ت نام نهاده شدهگردد. این کنش، معصی ایمان، نور قلب نیز برطرف می

برطرف شدن ایمان، موجب تاریکی  ،اصول ایمان بوده و چون ایمان نیز در قلب جای دارد

ها  رسد از نخستین اقدام گردد. از اینجا فلسفه شریعت طر  شده و به نظر می قلب نیز می

دنبال اطفاء نور  هکافران ب 4.برای پیشگیری از تاریک شدن قلب و عدم التزام به معاصی است

شود. احکام نازل در این  چون نخستین منبع شریعت محسو، می ،اند بوده قرآن کریم

 .5کتا،، موجب تقویت نور قلب بر اساو ایمان به اسالم می شود

                                                           

تدريجا،  و قد روعي في ذکرها الترتیب الذي بینها بَسب الطبع، فإن نور اإليمان إنما يشرق على القلب» .1

فال يزال يشتد و يضاعف حتى يتم و يکمل بَقیقته، فأول ما يشرق يتأثر القلب بالوجل و الخشیۀ إذا تذکر 

 (11 ص ،9 ج )همان، .«باهلل عند ذکره

يطف  نور اإليمان و يبطل أثره عن جمعکم فال طري  إلى نجاح السعي و الفوز بالمقاصد الهامۀ إَ »... .2

ده الدين القويم و تسهله الملۀ الفطريۀ و اهلل َ يهدي القوم الفاسقین إلى مقاصدهم سوي الصراط الذي يمه

 (96 ص ،9 ج )همان، .«الفاسدۀ

و هذا اَعتبار جار بعینه في الممثل له فإن نور اإليمان و المعرفۀ نور مستعار مشرق على قلوب المؤمنین » .3

 (125 ص ،15 ج ،)همان .«تعالى قائم به مستمد منه  مقتبس من نوره

فإذا اقترف اإلنسان شیئا من المعاصي و قد هیأ لنفسه شیئا من النور و الصفاء بالطاعۀ فال بد من أن » .4

يتصادم ظلمۀ المعصیۀ و نور الطاعۀ فإن غلب  ظلمۀ المعصیۀ و وبال الذنب نور الطاعۀ و ظهرت علیه 

ما لها من النور و الصفاء أزال  ظلمۀ الجهل و قذارۀ أحبطته، و هذه هي المعصیۀ الکبیرۀ، و إن غلب  الطاعۀ ب

 (328 ص ،4 ج )همان، .«الذنب ببطالن مقدار

فتبین أن المراد بعدم هدايۀ الکافرين عدم تخلیتهم لینالوا ما يهمون به من إبطال کلمۀ الَ  و إطفاء نور » .5
 ←ۀ أنفسهم و ضالل رأيهم أن يبدلوا سنۀالَکم المنزل فإن الکافرين و کذا الظالمین و الفاسقین يريدون بشام
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حرف ، را  1«يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّالمِ» در تفسیر آیۀ: علّامه طباطبایی

إِنَّكَ َ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْ َ وَ لکِنَّ اللَّهَ » :آیات 2.داند ناظر به قرآن کریم یا نور می« بِهِ»در: 

وَ کَذلِكَ أَوْحَیْنا إِلَیْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا ما کُنْ َ تَدْرِي مَا الْکِتابُ وَ لَا »و  3«يَهْدِي مَنْ يَشاءُ

را بر همین سیاق تفسیر کرده و  4«نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِناالْإِيمانُ وَ لکِنْ جَعَلْناهُ نُوراً 

 (244ص ،5 جق، 1391طباطبایى، . )توان گفت معنای نور در همه آیات مشترک است می

در معیت نور م ر  است که ناظر  ،داللت دیگر بر این که ایمان و شریعت نور دانسته شده

نور  قرآن کریم. از این رو در تمام این آیات، 5هی استو سنن دیگر ادیان ال قرآن کریمبه 

 6.اختصاص داده شده است قرآنبرای نور به  المیزانای در  دانسته شده و معنای گسترده

خاموش کردن نور حق توس  کافران و تحریض به مقابله با آنان  ای هم دربارۀ تا اندازه

یژه کفّار، خاموش کردن نور حق بوده شود که اهتمام و شده است. از این مواجهه معلوم می

قرآن از این رو دعوت به  7.در حالی که خداوند متعال نور خود را به کمال خواهد رساند

                                                                                                                                        
الجاريۀ في الخلقۀ و سیاقۀ األسباب السالکۀ إلى مسبباتها و يغیروا مجاري األسباب الَقۀ الظاهرۀ  اهلل →

عن سمۀ عصیان رب العالمین إلى غايتهم الفاسدۀ مقاصدهم الباطلۀ و اهلل رب العالمین لن يعجزه قواهم 
 (52 ص ،6 ج )همان، .«م و لم يقدرها في بناهم إَ هوالصوريۀ التي لم يودعها فیه

 .16/ ما ده .1
لآللۀ و الضمیر عائد إلى الکتاب أو إلى النور سواء أريد به النبي ص أو القرآن فمآل الجمیع واحد فإن » .2

 (244 ص ،5 ج ،)همان .«النبي ص أحد األسباب الظاهريۀ في مرحلۀ الهدايۀ، و کذا القرآن و حقیقۀ الهدايۀ قائمۀ به
 .56 /قصص .3
  .52/ شوری .4
و اتبعوا النور الذي أنزل علیه و هو بما يَتوي علیه من کمال الشرائع السابقۀ، و يظهره باإلضاءۀ شاهد ».5

 (282 ص ،8 ج . )همان،«على صدقه، و أمارۀ أنه هو الذي وعد به أنبیاؤهم، و ذکر لهم في کتبهم

 (19 ص ،3 ج. )همان، «بیان و مبین و ذکر و نحو ذلک القرآن نور و هدى و تبیان و».6

أن اهلل أراد انتشار هذا الدين في العالم البشري فال بد من السعي و المجاهدۀ في ذلك، و أن أهل الکتاب ».7
يريدون أن يطفئوا هذا النور بأفواههم فال بد من قتالهم حتى يفنوا أو يستبقوا بالجزيۀ و الصغار، و أن اهلل 

، و يريد أن يظهر هذا الدين على غیره فالدائرۀ بمشیۀ اهلل لهم على أعدائهم فال  نه يأبى إَ أن يتم نورهسبَا
 (237 ص ،9 ج همان،) .«ينبغي لهم أن يهنوا و يَزنوا و هم األعلون إن کانوا مؤمنین
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گمراهی  1.زیرا این کتا،، منبع حیات و علم معنوی است ؛، دعوت به نور دانسته شدهکریم

نور، هدایت است.  زیرا یکی از معانی ؛شود میدر دین نیز با خاموش کردن نور حق آغاز 

که به انحاء مختلف  2شود میهای این گمراهی محسو،  مقابله با دعوت پیامبران از نمونه

تبیین شده است. بنابراین، کتب آسمانی داللت بر هدایت  قرآن کریمهای آن در  نشانه

ز از این رو ارسال رسوالن الهی نی 3.نیز انواع آن را نور نامیده است قرآن کریمکند و  می

برای ابالغ کتا، آسمانی و در واقع اع اء نور بوده است تا آدمیان با این نور از ظلمت به 

داللت بر این معنا  5«وَ يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ». آیۀ: 4نور صیرورت یابند

 6کند. نور در این آیه مفرد آمده تا بیان کند که طریق حق یکی است. می

غایت نور بدین معنا ناظر به انوار بهشت الهی است که بخش عمده آن با سعی انسان 

وَ ». بر اساو آیۀ: 7گردد. خداوند این بهشت را برای اهل تقوی میسر کرده است ممکن می

                                                           

ت و القرآن نور و حیاۀ و قیل: المعنى إذا دعاکم إلى القرآن و العلم في الدين ألن العلم حیاۀ و الجهل مو».1

 (36 ص ،9 ج )همان، .«علم

األمور علیهم و إفساد دعوتهم، و مبتلین في خارج جمعهم بثوران الدنیا علیهم و انتهاض المشرکین و » .2

بأي وسیلۀ أمکن  من لسان أو يدأ و أن   الیهود و النصارى إلبطال دعوتهم و إخماد نارهم و إطفاء نورهم

م إلى توحید الکلمۀ و إلى الصبر و الثبات لیصلح بذلك أمرهم و ينقطع ما نشأ من غرض السورۀ دعوته

 (88 ص ،3 ج همان،) .«الفساد في داخل جوهم، و ما يطرأ و يهجم علیهم منه من خارجه

 (268 ص ،7 ج )همان، .«التوراۀ من عند اهلل سبَانه و خاصۀ مع وصفها بأنها نور و هدى للناس» .3

و ينزل علیهم الکتاب لیخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، و يريد بما يوجهه يرسل الرسل ».4
إلیهم من األمر و النهي أن يطهرهم و يذهب عنهم رجز الشیطان، و اآليات الدالۀ على ذلك کثیرۀ َ موجب 

 (6 ص ،12 ج. )همان، «إليرادها و کذا الروايات و لعلها تزهو األلوف
 .16/ .ما ده5

في جمع الظلمات و إفراد النور إشارۀ إلى أن طري  الَ  َ اختالف فیه و َ تفرق و إن تعددت بَسب » 6
 (243 ص ،5 ج . )همان،«المقامات و المواقف بخالف طري  الباطل

التعبیر عن إشراق النور بالسعي يشعر بأنهم ساعون إلى درجات الجنۀ التي أعدها اهلل سبَانه لهم و تستنیر ».7
 (151 ص ،19 ج )همان، .«هم جهات السعادۀ و مقامات القرب واحدۀ بعد واحدۀ حتى يتم لهم نورهمل
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تکرار داللت نور  1«یلِهِأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ َ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِ

و هدایت با یکدیگر نشان دهنده این معنا است که نور و هدایت از جانب حق تعالی است 

تفاوت قلوبی که به نور ایمان و  2و راه های ظلمت فراوان بوده و عوامل گوناگون دارد.
شود که  هدایت روشن است و قلوبی که دارای مرض است، در همین اصل خالصه می

ارای نور در زیادت نورِ خود است؛ اما قلو، دیگر پیوسته در حال افزون گردیدن قلب د
ظلمات خود هستند. این نور با ایمان و هدایت آمیخته شده و موجب افزایش نور قلب 

 3گردد. می

 
 نتیجه

ای نگاه فلسفی به نور است و ضمن ان باق  برگرفته از گونه المیزانمعناشناسی نور در 
دهد که علّامه طباطبایی چگونه توانسته در تفسیر لفظ نور و نیز  نشان میآن با یکدیگر 

رسد ایشان  و حکمت الهی، پیوند برقرار کند. به نظر می قرآنهای معنوی آن، میان  داللت
در این مواجهه ابتدا قصد داشته مبانی نظری رهیافت خود را بر اساو قواعد عقلی مستحکم 

                                                           
 .153 /انعام .1
و المراد بالظلمات و النور و الضالل و الهدى و قد تکرر في کالمه تعالى اعتبار الهدى نورا و عد الضالل » .2

  واحد َ تغاير بین أجزائه و مصاديقه و َ کثرۀ ظلمۀ و جمع الظلمات دون النور ألن الهدى من الَ  و الَ
بخالف الضالل فإنه من اتباع الهوى و األهواء مختلفۀ متغاير بعضها مع بعض َ وحدۀ بینها و َ اتَاد 

 (6 ص ،12 ج . )همان،«ألبعاضها و مصاديقها

فَأَمَّا الَّذِينَ »بهم مرض فقال: و قد فصل اهلل سبَانه أمر القلوب و فرق بین قلوب المؤمنین و الذين في قلو» .3

 و هم الذين قلوبهم خالیۀ عن النفاق بريئۀ من المرض و هم على يقین من دينهم بقرينۀ المقابلۀ «آمَنُوا

اإليمان فیه، و هذه  نورهدايتها توجب اشتداد  بنوربإنارتها أرض القلب  فإنها «إِيماناً»السورۀ النازلۀ  « فَزادَتْهُمْ»

لکیف، و باشتمالها على معارف و حقائ  جديدۀ من المعارف القرآنیۀ و الَقائ  اإللهیۀ، و بسطها زيادۀ في ا

اإليمان بها توجب زيادۀ إيمان جديد على ساب  اإليمان و هذه زيادۀ في الکمیۀ و نسبۀ زيادۀ  نورعلى القلب 

سورۀ تزيد المؤمنین إيمانا فتنشرح اإليمان إلى السورۀ من قبیل النسبۀ إلى األسباب الظاهرۀ و کیف کان فال

 (419 ص ،9 ج . )همان،« وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ»صدورهم و تتهلل وجوههم فرحا بذلك 
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نظر کرده و در تفسیر آن کوشیده  قرآن کریمربردی نور در کند و سپس به تمام موارد کا
طور یکسان م ر  شده و اگر چه  تا نشان دهد که معناشناسی نور در این کتا، الهی به

ها و اص الحاتی است که ناظر به معارف دینی است؛ اما تمام این  مشتقات آن ناظر به واژه
ها و زمین  او را نور آسمان قرآن کریمها رب  عقلی و قرآنی به خداوند دارد که  نمونه

دانسته است. تالش علّامه طباطبایی در این زمینه برای نخستین بار صورت گرفته و تنها در 
عالوه تالش دیگر ایشان مسبوق  است که چنین رهیافتی قابل بررسی بیشتر است. به المیزان

 المیزانمعناشناسی نور در  عنوان مقدمۀ به نگاه فلسفی به آیات است که این مزیت نیز به
 ویژه آیاتی شود. از این رو تفسیر آیه با آیه و نیز اشتمال نظر فلسفی به آیات، به محسو، می

موجب  المیزان دهد که معناشناسی نور در مینشان  است، کار رفته هنور ب که در آن کلمۀ
 ردیده است.و نیز حکمت الهی گ قرآن کریموحدت دو حوزه عقلی و نقلی یعنی تفسیر 
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 یوحنا انجیلنمادشناسی عرفانی نور در 
 

 *پور دکتر حسن مهدی

 **فرض اهلل عبدی سهروردی
 

 چکیده
شناسی عرفاانی پرداختاه، هرچناد     منظر  رمز و نماد از« نور و روشنایی»پژوهش حاضر به مقوله 

 یسیحضرت ع سخنان  ی)راوسیقد یوحنای لیانجدرکتا، نور  ۀمفاهیم سلوکی و سمبولیسم واژ

ادبیات رمزی و تمثیلی نور در یاک منظوماه سالوکی و تعلایم بخشای       ( نمایانگر السالم هیعل جیمس

ه )ناور و روشانایی( از اسا وره و ادیاان و     قادر و فصال مشاترک مقولا     ۀارا ه گردیده، نشان دهناد 

 باشد. مکاتب فلسفی و عرفانی می

 ،یوناان یکلماه، لوگاوو   » واژگاان  مقوله نور و انبساط آن هماان  نکهیبا توجه به ااین پژوهش 

، درصدد ارا ه نگرشی نو باه مباحاث و مفااهیم    بوده «یعبر نهیو شخ یقرآن نهیسک ،یخورنه زرتشت

 از منظر انجیل یوحنای قدیس،  برای طیف پژوهشگران است.  آندرخشش مشترک  نور و 

 رمز، عرفان، لوگوو، خورنه، سکینه، شخینه. وحنا،ی لیانج نور،ه: کلیدواژ

                                                           

 (logs-57@hatmail.com) .( و انقال، اسالمیرهاستادیار گروه عرفان اسالمی، پژوهشکده امام خمینی ). *

 ینا یپژوهشاکده اماام خم  ارشد عرفان اسالمی پژوهشگر حکمت و فلسفه اشراق، دانشجوی کارشناسی . **

 (Abdisohravardi63@gemil. Com). یو انقال، اسالم (ره)

 18/19/98 تاریخ پذیرش:   19/18/98 تاریخ وصول:



 

 

 

 

 

 

 مقدمه

ملکوت در سیر و سالوک روحاانی باه     ۀنمادشناسی عرفانی نور، همان یافتن کلید درواز

اش را  عرفان برای سالک معنای حقیقیعالم  ۀسوی اقلیم نور و روشنایی است که در منظوم

و  یزدینور جالل ای، انیه کخوره، فرِّ انیه، کرِّخُ انیهرچند واژگان متعدد ککند.  نمایان می

 ،یمتاون عبار   نهیشخ ،یقرآن نهیبا واژگان سک یالهامات ربانی، آسمان یپادشاه و یفره نوران

 اشاتراک و  یخاوان  هام  یوحناا  جیال ان، در «نور جهاان » با مفهوم طور یی و همینخورنه اوستا

ی ناور و  ایا عل ۀکلما  یاا هماان   هیانوار مشارق  ی ازریتعب ،این الفاظ و اسامی ۀهم ،دارد ییمعنا

 روشنایی است. 

اساااو و  نکااهیو ا «کلمااه و نااور» واژگااان از وحنااای لیااانج نیم لااع آغاااز کااه از آنجااا

 یتجلا  انگریا ده اسات، نما اساتوار شا   ییواژه نور و روشنا یبر رو وحنای لیانج یشناس یهست

و عاروج رو     رورتیصا   یو تجلا  یوالدت روحاان  باوده، باه عباارتی هماان     و اشراق نور

 یتماام  وطلاوع کارده    تیکه از مشرق احاد  باشد می قتیبه شمس حق دنیرس یبرا یانسان

 هینور از زبان حضرت داود عل فیتوص اند. ن ذاتآ یها ، انوار و اشعهموجودات و ممکنات

 عاه یطل ۀکنناد  انیا نما«. خداوند نور مان و نجاات مان اسات    » :نکهیبر ا یمبن ریمزامدر السالم 

شامس   ۀدر مقولا  یجاالل و شاکوه آسامان    نیتار  یو متعاال  یانوار ملکوت یها ییبایز نیبرتر

 .است قتیحق

در این پژوهش از منظر نمادشناسی عرفانی به مقوله ناور  و روشانایی در انجیال یوحناا،     

مورد بحث قارار گرفتاه؛    تیحیمسپرداخته شده و کارکرد نور از دیدگاه مباحث و مواردی 

شناساای در  گالمعااارف و دانشاانامه عظیماای از معااارف انااوار و رناا  ۀاز آنجااایی کااه دایاار 

های متفکران مسلمان در قالب رساالت و کتب باه رشاته تحریار در آماده اسات، از       منظومه
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ماا در اینجاا بار مبناای عهاد جدیاد و       داری شده و بیشاترین بحاث   دورود به این عرصه خو

و  ینیماورد باازب    ی باوده کاه  حیمتفکران مسا و  یوحنا انجیل نمادشناسی عرفانی نور از منظر

 .گرفته است اررق یبررس

 

 رمزشناسی نور در ادبیات تمثیلی 

 باه عناوان عنصار اصایل    « نور و روشانایی »شناسی و تعبیری نمادین از مقوله  الفبای تمثیل

باشاد   بخش، نمایانگر ارزش و اهمیت وافر ناور و اشاراقات آن مای    یکوت هستقداست و مل

 شده است.  پرتوهایی از آن نور، تجلی و آشکار ،که در عالم هستی

 وف باه شاناخت و شکساتن    نور در اقلیم ادبیات تمثیلی و نمادشناسی مع ۀشناخت مقول

متعلاق باه    اًتماما »ازدانای:  ، رمزیاابی و ر شناسای چراکه نماد ؛باشد شناسی آن میطلسم و رمز

نش . در واقاع کُا  سات ین یو مقاوالت عقلا   میمفااه  ۀن ق و کالم بشر و حوز یها قلمرو نشانه

محسو، است و  بوده،که عالم قداست  یا رمز و توجّه رمز به قبله یقدس یابی رمز، از جهت

 ،یار)سات  .«اسات  بیگر مه افسون یِقدس یها ساختن قدرت یرمز همان متجلاز مقصود  زین

 (57ص  ،1384

را به سمت اعتال طالب  بوده که یضرورت و اجبار درونرمزسرایی و نمادپردازی از سر 

اش را باه   شاایق  رو  یقصاوا  تیا . غادهاد  سوق مای  یو سرمد یازل یا و نمونه یاله یاصل

 نماید.  مرتب  می و حقیقت اتحاد با حقتعالی و 

نمااد   .شاود  یر آن مواجهاه روشان ما   کشف است و د یبرا یکمل و آرمانا ۀلینماد وس»

   (354، ص 1395 ز،ی)عز«. در مواجهه با خدا یاز اعماق آزمون بشر ریتعب یاست برا یابزار

بیانگر کیفیتّی است که هام فهام و پاذیرفتنش باه میازان      »توان گفت که رمزپردازی:  می

نااتوانی زباان    عقل، دشوار و یا ناممکن است و هم بیانش بدان زبان مشکل یا محال اسات... 

معانی یاد شده و لزوم کاربرد زبانی خاص یعنی زباان رماز یاا گفتاار اسات... بلکاه        ۀدر افاد

واقعیتی است که فق  در عالم اوس ، یعنی برزخ میان جهاان ماادی محض)محسوساات( و    

المثاال یاا عاالم صاور ازلای       یابند که هماان عاالم   عالم ذهنیات م لق )معقوالت( مصداق می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامۀ مفاخر حکمت                                                                                                    014

 

م رمز و نمادها و سرزمین مناظر و مرایای باطنی است ... صور نوعیاه یاا رماوز ایان     یعنی عال

عالم مثال نیز معرّف و مبیّن ساختار و قوا و بیم و امیدهای جان و بنابراین نمودگار بهشات و  

«. اما درک این عاالم مساخ و اساتحاله جاز باه طریاق تأویال ممکان نیسات          اند؛ دوزخ نفس

 (185-186، ص 1384 ،یستار)

کاه   یا یشاناخت  هانیک ای یقدس تیواقع ۀقداست است... و آشکارکنند یرمز همان تجل»

 (114، ص 1384 ن،ی) ژول .«ستیقادر به آشکار کردنش ن گرید یتجل چیه

 «.شاوند  یسامان ناازل ما   آمعنا رمزهاا از  کیدارند، به  یو فرابشر یرمزها، منشأ الهوت»

 (42ص  ،1391، )کربن

 انیا قداست، نمود خاود را ع  یتجل اقیرمز که در متن و س یا اس ورهو  یینویم یا چهره

ورز باوده کاه    نیا و امکان شناخت آن بر انساان د  یکند، نشانگر معرفت به ساحات قدس یم

انساان باا امار     یهمبساتگ  میو تحکا  یقدسا  یتا یاش موجب کشف واقع قداست یتجل ندیفرا

 .گردد یم یقدس

کهان الگاو(، حاا ز     ا  ویا تا یاش )آرک یمثال ینعی یوقوف به ارزش رمز و ارزش باطن»

 «.تعلاق دارد  «یروحاان  یجاوهر زنادگان  »باه   الیا خ ریاست. رمز چون اس وره تصاو  تیاهم

 (151، ص1384 ن،ی)ژول

 رد،یا گ یصورت م« لیرمز و تمث»حکمت در کسوت  یادیبن قیابالغ حقا یها راههرچند 

تاوان   یما  یاست کاه در آن هازاران معنا    یا نقش و نقشه، بردار تفکر است ای هیپا»به عنوان: 

 یباه فراخناا   گار یجهان محسوو و از سار د  یسر به تنگنا کی زکه ا یتفکر ..م العه کرد.

« وهام » یهاا  جهان معقول و باالتر از جهان معقول متصّل است. در پرتو تفکر و تذکر، پارده 

را فارو  « قلاب مجاامع  » شاود و شاعاع ناور     یما  دهیا د یبه طور کل ،که عبارت از خلق است

 (9، ص 1374)گنون،  .«ردیگ یم

نمادگرایی نور در تفکر آسمانی از جملاه در مفااهیم کتاا، مقدو)عهاد عتیاق و عهاد       

، رستگاری، خُلود و جاودانگی بوده که باار معاانی   ، شَعفحیات، سُرور ۀجدید( نشان دهند

 دهد.   ای را به ذهن انتقال می قدسی و جوهر عرشی و ملکوتی نهفته
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و  اتیا ، مبادأ هماه معنو  یآتاش روحاان   ضاانِ یفخر و شاکوه خداوناد... ف  »، به عنوان نور

ماا، فقا     ینا یاست که نور زم یاصل ،ینور اعل نیکه ا بدان معناست نیو ا ...معقوالت است

 (89ص ، 1376 ار،یبا ریپ) .«پرتو آن است

انسان  ، همان زایش و تولد روحانی و والدت ملکوتیگشودن به جهان نور معنوی چشم

درَد و  در پرتو تعلیمات مستمر، پوسته و غاالف عقالنای را مای   »آموزی است که: مشتاق راز

 (79ص همان،  ) «.باز می یابد ،متدّرجاً آن نور باطنی را که موجب استحاله اوست

اشاراق و سالوک    ریکاردن خاود در مسا    دایا شدن و پ و تکاپوینور  ریدر مسصیرورت 

خااواهی و طلااب نااور و روشاانایی، گذشااته از اینکااه در   الییی، اعااتال محااوری و تعااروشاانا

برجسته بودنش را عیان نموده، اصالی اسات   « گوهر الهیّت»تفکرات مشترک ادیان به عنوان 

   که در ضمیر و ف رت بشر به ودیعت نهاده شده است.

 یاخگار الها   ،در روان انساان » :( که اعتقااد داشاتند کاه   هیها )غنوص کیگنوست یطبق تلق

از  یقدسا  یو پرتاو  یتجلّا ازلای،   ۀبه عنوان خمیرمای (46ص  ،1384 ،ی) ستار «.خشددر یم

ناورانی  عاالم   ،بوده یمراتب هست نیواالتر ی،و تابندگ یینور، فالت روشنا میاقال، نویعالم م

هماان تجرباه    که معرفت  نیو برتر قتیحق نیبرتر یبرا یرمزدر کسوت الفاظ ِرا ملکوت 

، دهیا در هام تن  یو نمادهاا  التیآکناده از تمثا   یریا اث یفضاا در  بوده،وصول به نور محض 

 سازد. آشکار می

طلبِ نور، خواست دستیابی به ساحت راستین حقیقت آغازین و رهانیادن نفاس و رو    »

زیرا عرش خداوند، از نور است و این  ؛بپیوندد ،است تا به اصل خود که کمال محض است

مقّید گردد تاا دوبااره بتواناد تاا برتارین مارز، یعنای         آتش باید فرود آید و به مدارج زیریّن

داناه فاروزان اسات،    معرفت حق، صعود کند. بدین جهت این آتش واال به خورشید که جاو

 (81 ص، 1376 ار،یبا ریپ) .«تمثیل شده است

گشاایی از  گیارد، گویاای راز   تمثیل که در عالم شاهادت صاورت مای    تشکیل خمیرمایه

آیاد. عاالم ملکاوت عرفاان کاه اسا وره        ست که از آن فرود مای رو  معانی عالم ملکوت ا
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ای از ظلماات و غواسااق در آن یافاات   قداساات و پاااکی و نورانیاات محااض اساات و شااا به  

 باشد. شود، مبیّن روشنایی و فروغ جاودان جالل الهی می نمی

 

 نور یو شرق ینماد مشرق لیتأو

 دی)خورشا  ناور خداوناد   گااه  ی(تجلا یاهلل الکبر ۀفا یخل)نفاس   مقدو قلب جهاان  ۀشعل

 بآسای  ناه  کاه  اسات  روشانگر  و تابنااک ا شعله نا،   ا  آتش اهورامزدا»همان:  ای (،یروحان

 (242، ص 1391)کربن، «. کند یزند و نه نابود م یم

و عشق به ذات حق ناور   تیاز حضرت الوه یآتش ملکوت ،یآتش اله نیا ریت ه قدرت

 .رسااند  یکامل م یگناه یبه نور م لق و ب ه،دیدر قلب عارف و سالک را آزاد گردان دهیتاب

( اسات کاه باه    یالها  ی(، همان ظهور مبدأ )تجلا یۀالمرئالمشرق شده ) تیمشرقِ رؤ یعنینور »

 (215همان، ص ) «.شود یم تیقابل رؤ ،و به سبب آن جسم دیآ یم فیصبغه جسم کث

ر بنفساه و  و ناور ظااه   تیا به سبب نوران ءیظهور هر ش رایز ؛نور اظهر محسوسات است»

 (1885، ص 3، ج1385 ،یزیری)ن. «است رهیمظهره لغ

باه   دنیورزند، رس یم دیتأک یالوه« نامخلوق رینور غ» هیبه نظر یعرفان اتیدر اله فالسفه

 .خداوند است ییِبایعارف، شهودِ نور محض و ز یقصوا تی)عقل( غا یاصل نور اله

 یتا یتواناد باه عناوان واقع    یما  ،و صدور است ضانیحال که نماد ف نیدر ع یمعنو ینور»

 (693، ص 1377، یمحمد خان«. ) باشد زین اءیاش یاصل

خداوناد   ،یسا یو دانشامند متألاه انگل    لساوف یم( ف1253-1168گروستسات، )   ۀدیعق به

مخلاوق   ریا غ یتواند با مساهمت ناور  ینم ینور معنو چیاست و ه ینور معنو ۀجوهر یتمام

باا وجاود ِ    یمعناو  دیخورشا  نیا ناور وجاود دارد ... ا   تیا انه یمنبع ب کیتنها : »دیتابش نما

ماند... هر چناد حضاورِ او در هار     یم یباق یمیو تقس رییتغ چیه نچنان بدو هم ینزول یانوار

از  شاود  یواحاد صاادر ما    یا که کلِ ناور از سرچشامه   یتابد کامل است... هنگام یچه م آن

 زانیا سلساله باه هماان م    نیراتب مختلف اشود. جذ، و انتقال نور در م ینازل م« األنوار ا،»
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 نییخاود موجاودات پاا    تیا فعال ۀجی( است، نتیأعل ورن ای« )نور نیبرتر» تیاز فعال یکه ناش

 (689ا  691باشد. )همان، ص  یم زیدست ن

کوه  یکه رو یسینماد ورود عارف به ابرِ ناشناختن است، ع ،نایکوه س یرو یموس اگر»

 «.نماد عرفاان ناور اسات    نیتر رومندین افت،ی ئتیه رییتغ لیجل تالیبه نام تابور در ا یگرید

 (337، ص 3، ج1392 ترز،ی)پ

و در برکردن آن ناور کاه هماان عباارت از      یمادریغ یشست و شو در نور ناگفتن ۀتجرب

 نیا ا ،یمتا  لیگردد در انج یاو( قلمداد م انیپا یو نور ب یدر حضور خدا )جالل اله ستادنیا

توجهاات   ۀرا که در روحم بود، دور کرد و هما  ییها یرگیت ۀنور هم آن»: آمده است نیچن

و  یرا کااه موجااب سساات یجساامان ینیو ساانگ یماااد یتنگناهااا ۀانااداخت. هماا را باار ینا یزم

هااا و  ! چنااان اناادامیآور بااتیه یشااد، از ماان زدود. چااه شااگفت  یماا میاعضااا یحرکتاا یباا

کارد کاه    تیا و تقو دیبخشا  روین د،سست شده بودن ،دیرا که بر اثر کسالت شد میها چهیماه

، ینااگفتن  یا وهیباه شا   نیا ام. عاالوه بار ا   کارده  رونیلباو فنا را از تن ب ایکردم گو یتصور م

 یایاشا  ۀکاه طعام آن از هما    ختیرا در روحم ر یفراوان یمعنو ینیریو احساو و ش یشاد

باه   ،یزنادگ  نیا مرباوط باه ا   یهاا  شاه یاند ۀو غفلت از هما  یباالتر بود، همراه با آزاد یمر 

 ۀهما  ن،یبه من ع ا شد. بناابرا  یکنون یزندگ نیکردن از ا یدور ۀویش زیانگ شگفت یقیطر

کاه آن   ی... هنگامافتیآن نور تمرکز  یناگفتن یبر شاد کسرهی ،ذهن و روحم یها احساو

کند. به من  یرا رنجور م یرود و یکه م یکند و هنگام یپر م یرا از شاد یآدم د،یآ ینور م

، 13باا،   ،یمت لی)انج «.گرانبها است یدیبرد. آن مروار یشود و مرا به آسمان م یم کینزد

 (46 هیآ

اناد، از   کارده  دایا باا ناور خداوناد اتحااد و اتصاال پ      بیدرجاه تهاذ   ۀکه به انداز یکسان

کناد تاا چاراغ فاروزان      ی( بادانان ع اا ما   ی)آتش مشاتعل الها   خود یو تابندگ یدرخشندگ

 .دینما یوخته و نورانشان را افر روحشان و ذهن
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 یشرق انیحیشود، نزد مس یم دهینام یجالل اله یعنی نایشخ ،انیهودیکه نزد  یزیپس چ»

ناور محساوو باود و ناه      کیا نور ناه   نیا (سازد یجان را از درون منوّر م)بود که  ینور اله

 (341)همان، ص  «.نماد کیصرفاً 

موجاود را باا تماام     ینا یزش دار نیتر یعال یکه معنا یهودیسالک و عارف  کی یبرا

نفاس، عارش    یجسم بارا »کار بسته:  به آن را یو عمل یو در سلوک باطن دهیفهم یتوان ذهن

 یگردد که مافوق رأو اوست و نور مزبور بر و یعرش م ناینور شخ یشود... و نفس برا یم

.)شاولم،  «ابدی یمسرّت م یکند و در ارتعاش اله یجلوو م نور ۀانیگردد و او در م یم  یمح

 (411، ص 1389

 یباطن ی، ساختار هفت معانیعالءالدوله سمنان دگاهیمنظر د و از یتفکر عرفان اسالم در

 یسااایع»بااه  «فااهیل  نیششاام»در  یشناساا اناادام ایاا یعرفااان یشناساا ، بااا ساااختار انسااانقارآن 

 .است دهیگرد یو مسم ریتعب« اتوجود

هاا نادا    حاس  نیو مردم، درون ا فیل  یها اندام گرید ۀاست که نام را به هم جیمس نیا»

 یباه عباارت   ...توسات  یدهد، مُهر هسات  یکه ندا در م یاو مهر آنهاست و نام رایز ؛دهد یدرم

)ملکااوت  اساات و راز باااال رفااتن بااه آساامان یات(، راز زاده شاادن روحااان یهساات یسااای)ع

بار پهناه    ایا  یناه در زماان انفسا    دناد، ید ی( رخداد را در زمان آفااق انیحیآسمان(، آنها )مس

، 1383کاربن،  ) .«دهاد  یظهور جان در جهان جان، در آن رخ ما  نیراست دادیفراحس که رو

 (181و  184ص

ابان،   ق،یا ، طرباا،  ج،یمس ،یسیکلمه، رو ، ع یکه گاه یو والدت روحان یاله یتجل»

اسات. در   یکیشود،  یم دهینام (412، ص 1394)کربن،  قتیو حق اتیالقدو، ح أ،، رو 

 .که واحد است، در همه موجودات پرتو افکن است حال نیح

به برکات   یاست. و هر مؤمن کلیه ایمقدو،  ۀمیخودش خ ن،ینو ۀدیآفر ،یانسان باطن»

ملکاوت،   دیا آن اسات کاه کل   لیا به دل نیدارد. ا اریها را در اختدیکل یرویدر دلش، ن مانیا

 (267، ص 1394)کربن،  «.مؤمنان داده شده ۀالقدو است که به هم رو 
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 یوحنا  انجیلنور یا لوگوس الهی در 

 یکی. تاار اسات  یو جاالل اباد   یو شاد یو عدالت، پاک یاله قتیتابش حق ۀنور به منزل

باشاد.   یاست کاه مملاو از غفلات، شارارت و هالکات گمراهاان ما        ریجهان شر ۀبه نشان زین

انساان را   مفهوم و هدف وجاود  .است که قادر است یبه عنوان نور جهان، تنها شخص یسیع

 روشن سازد.

اهلل )مسیج علیه السالم( و اینکاه او ناور    کلمۀبا،  خود در انجیلیوحنای قدیس در آغاز 

آغاز کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خادا باود. در آغااز     در» نویسد: جهان است، می

و  باود  اتیا چاه در او باود، ح   نباود. آن  چیاو ها  یاو بود، با  یانجیبه م زینزد خدا بود. همه چ

از  یدرخشد و ظلمت آن را فرا نگرفته است. مرد یبود و نور در ظلمت م انینور آدم اتیح

دادن بار ناور، تاا     یدادن آمد، بهر گواه ی. بهر گواهبود ییحیشد؛ نام او  لیجانب خدا گس

 نیداد. او ناور راسات   یما  یبر نور گواه دیبا یلو ؛آورند. نور نبود مانیاو ا یانجیهمگان به م

. در جهاان باود و جهاان باه     دیا آ یبخشاد، و در جهاان ما    یم ییرا روشنا یبود، که هر انسان

 (469-471، ص 1397 ار،یو جهان او را نشناخت. ) س او بود یانجیم

 شاان یتار داشاتند، چاه اعماال ا     ظلمات را از ناور دوسات    انیا نور در جهاان آماد و آدم  »

مبادا اعماال   د،یایو در نور ن دیجو یزاریکند، از نور ب ین کس که بدآبدکارانه بود. چه هر

کاه   یاز آن رو د،یا آورد، در ناور آ  یرا باه جاا   یآن کس کاه راسات   کیل ؛رسوا گردداو 

 (485)همان، ص  «.آورده شده است یبه جا دااعمال او در خ ،آشکار گردد

کاه از   ی، جرقاه آذرخشا  اش ییایا الساالم(، باا جاالل کبر    هیعل جیمس ا اهلل ۀکلملوگوو)

 یسا ینباوت ع  ینور  و رو  قدس ،یلوگوو ازل نیکرد؛ ا یق ملکوت سر برآورد، تجلمشر

 قات یحق» یآن حضارت، حامال فارّه ناور     یباودن ناوران   ضیفا  ۀالساالم، واسا    هیا عل جیمس

 ظاهر گشته است. ۀکلمبود که در صورت  یبینور اسم و کالم غ« )ص( یمحمد
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 یانساان هنگاام   نی. بناابرا است که طالب آشکار شادن اسات   یا یهمان کنز مخف کلمه»

به لوگوو  دنیکنز، رس نیبه ا دنیگردد. رس یکه به مقام شناخت برسد، کنز بر او آشکار م

 (489، ص 1391، یمهربان یی)فدا «.اندازد یانسان نور م یاست و آنگاه لوگوو برا

باه هماراه    ییو داناا  یخاردورز  یتکااپو »و:  رورتیصا  ریاگار انساان در مسا    یعبارت به

هاا   (، قساوتیدرون یایمینظر و عمل )ک وندیپ یساختن نوع یو عمل یدرون نشیو بسلوک 

همان، ) «.شود یم ریپذ عکس نهیدهد، آ  قلیرا ص یباطن نهیآ  د،یرا بزدا یدرون یو زنگارها

 (491ص 

 ،مسالمان  یحکماا  ریا و باه تعب  «جماع  تیّاحد»مقام  ،مسلمان یعرفا یریبه تعب لوگوو»

، 1395 ،ی)پاازوک  «.شاود  یخواناده ما  « جامعه ۀکلم» گرید یو به اعتباراست  «ۀقیالَق  یبس»

 (56ص 

 یای)ساوف  هیسوعی اهلل، حکمت الهی، لوگوو الهی، همان سوفیا و به عبارتی حکمه کلمۀ

و ملکوت خدا تمثال تأنیاث خاالّق     ،ارداست، به تعبیر هانری کربن که بیان می د( ییحایمس

 و واقعی آن در مریم علیه السالم صورت گرفته است. شأن سوفیایی است، که تحقّق حقیقی

دوبااره   یتولاد  یاگر کسا »کند:  که بیان می وحنای سیقد لیانجطبق مضامین با، سوم 

خاالّق   ثیا تمثّال تأن » تاوان گفات:   ، به تعبیری می«دیتواند د یملکوت خدا را نم ،باشد افتهین

 تیا از راز الوه زانیا از چاه م  یداررخاور ب ۀستیکند که او شا یم نیرا مع یو «ییایشأن سوف»

آن خادا را   یو تیّمألوه زانیباشد. تا چه م یم( «ییتو»ن راز که همان آ) شیپروردگار خو

 (266، ص 1384)کربن،  «.آورد یم دیپد ،ردیگ یرحمتش معلوم عارف قرار مکه 

گوناه  چکاه   میابیا  یدرما  ،ساازد  یل ما خالق را ممثّ ثیسان صورت تأن نیاگر عارف بد»

 یرماز  م،یبشاارت مار   تیا حکا ناک یا ...( آن شاود یتواند ر،ّ الناوع )مثال اعاال    یم میمر

شناساد:   ی، پروردگاارش را ما  را شاناخت  شیقاعده که هرکس خو نیاثبات ا یشود برا یم

رمز آن است(، شهود فرشته توس  او را  می)که مر وجود عارف «ییایشأن سوف» اساساً همان
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در آن  کاه را  یشاهود  یاو برا تیگون، قابل یشهود تجل یاو برا تیقابل یعنیدهد،  یشکل م

 (267)همان، ص  «.کند یم رییتغ گراند،یکدیرمز  ایو شهادت به هم متصل شده  بیغ

صاادر شاده    ینَفَس رحماان  قیاست، که از طر یکلمه اله کیثابته ما  انیاز اع کی هر»

 مینَفَس فرشته در مار  قیرطور که از ط همان) کلمه در دل عارف نفوذ کند، نیاست. چون ا

در  یها اش منکشف شاود، چاون الهاام ال    یچون راز پروردگارش بر آگاه یعنینفوذ کرد(، 

( ی)ولاد معناو   یفرزند معنو یچنان است که در درون و یو عتیطب ،ابدیدل و جانش راه ب

 (269همان، ص ) «.کند یاست، که مرده، زنده م ییایحیم مسدَ یگردد، که دارا یمتولد م

 ۀجنبا  لیا انجباه   وحنّای» :قیطر نیبد ،باشد یم یمفهوم فلسف یلوگوو دارا ای الهی لمهک

کاه خداسات  و از خادا     یحکمات و عقال اباد    ایا دارد که کلماه   یم انیدهد و ب یم یجهان

را  که او یکسان ۀلیکلمه به وس نیباشد. ا یظاهرکننده پدر م ،به عنوان پسر ،صادر شده است

 یمانی) سال  «.اسات  یکیمانند تفااوت ناور و تاار    ،کنند ینم قبولکه  یکنند و کسان یقبول م

 (217، ص 1395 ،یاردستان

 وحناا ی لیا انجکاه   ،ت نور جهان استمحبّ ۀشعل یتجل همان خدا، ملکوت انوار ملکوت

 قیحقاا  ۀمعرفات ناا، و خاالص درباار     دارد. داشاتن  یما  انیالسالم ب هیعل جیمس یسیع یبرا

 .دیحاصل آ ،تواند یم یاله یتجلّ ید معانم لق جاودان صرفاً به مد

شاود کاه در نفاس     یما  یقتیمحبت خود، حق ۀو شعل القدو به سبب عشق سوزان رو »

تواند با حضور خود بر نفس نازل گاردد و آزاداناه    یالقدو م کند. ... آناً رو  یآتش بر پا م

، ص 1384 ناگ، ینفا) «.خاود غرقاه ساازد    یالعقاول و ناور الها   ریو باطن رو  را با جلوه مح

212-211) 

 لیا انجکاه در   جیمس نیو بنابرا ندیفرآ یخداست که م ۀکلم،تیحیمس یسنت دگاهیدر د»
 یسا یاسات... در وصاف ع   یخالق اصال  ،شده است گانهیبا کلمه خدا  گرید یو جاها وحنای

 یتاباان  ۀساتار  ایا به مااه   یوصف نیچن، درخشد یم یکیاست که در تار یکه نور آمده است

 (138، ص 1379 ،ی)فرا .«کند یداللت م ،والدتش بوده است یمان که مناده رینظ
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 اتیا اله» :سات ین ریمربوط به لوگاوو انفکااک پاذ    اتیمربوط به حکمت از اله اتیاله

 در )از زباان حکمات(   ینبا  مانیدارد که در امثال سل قیدر عهد عت شهیر ،مربوط به حکمت

از  شیخود داشات، قبال از اعماال خاو     قیطر خداوند مرا، مبدأ» :دیگو یبا، هشتم و نهم م

پادران مان، پروردگاار     یخادا ؛ از باودن جهاان   شیازل، من از ازل برقرار بودم، از ابتداء پا 

حکمات   نیا و تاو کاه باا ا    یا ات به وجود آورده را در لوگوو اءیاش ۀمهربان من، توکه هم

 .ع ا کنبه من حکمت را، که در عرشت قرار دارد،  ،یا آورده دیانسان را پد

از  یاساکندران  یلویاند. ف کردهذکردو فقره  نیا یبرا یاریبس ریتفاس انیحیو مس انیهودی

کارده   افات یخلقات را از خادا در   یباذرها  حکمت ،فهمد یرا م« مادرِ جهان»حکمت امثال 

تاوان در   یاز آن دو را ما  کیا است. و نماد هر یکی ا  لویبا لوگوو در نظر ف حکمت .است

 (8ص  ،1388 پن،ی)پ .افتی ی،مَنّ ِآسمان

لوگاوو   کی، که مانند را ییرویخدا ن» :دیگو یمتن امثال که م ،دیشه نینظر ژوست طبق

: به عبارتی دیگر، یعنای «. مخلوقاتش، از خود صادر کرد ۀمقدم بر هم یاست، به عنوان اصل

 .ناماد  یرا پسر، حکمات، خادا و لوگاوو ما     روین نیمختلف، ا یها اقیکتا، مقدو در س»

 (9همان، ص )

 یعنیحضور خداوند در غنچه عالم  ،دارد یم انیکه ب یکلمنت اسکندران دگاهیبر طبق د

جز  یزیچ یکه هر امتداد یاول ۀآن نق »بوده:  اءیظهور لوگوو )کلمه( در مرکز همه اش

 ءیش ،ءیها و از درون الش تواند از درون خالء صورت یم ست،یآن ن لیبس  و تفص

را  زهایکرد و کالم او همه چ یمدرک بساخت و فکرتریغ ریاز اث میعظ یبرآورد. عمودها

 (74، ص1374)گنون،  «.آورد دیبه اسم واحد پد

در  گردد... یمدرک است که تجمع منشأ شروق نور در آن حاصل مریغ ریهمان اث نیا»

 ،ءیاز الش یواقع نق ه، رمز وحدت است... شروق نور که با برآوردن مأل از خالء و ش

 (67ص )همان،«. انبساط است بعد از تجمع ،ن را متحقق ساختهمکا
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د اول باه تجسام و تجسّا   او قا  جیمسا  قات ی، حق«اهلل ۀکلمّ»در با،  انیحیمس یهیتشب یتلق»

کاه   دارد... چناان  ینیمقدو د یهنرها ۀدر زمر یحیمس یتجسم یو هنرها ینقاش «اهلل ۀکلمّ»

عاوام   یرا بارا  لیا انجصور منقوش کالم و   ،خواص یرا برا لیانجکالم  یحیمس ونیروحان

 (231ص  ،1374)مددپور،  «.دانستند یم

 

 نور در ادبیات مسیحی

، ناور جهاان اسات. در عاالم محسوساات تمثال       جیدارد مس یم انیکه ب وحنای لیانجطبق 

 یعنا یالسالم ( به نورجهاان،   هی)عل یسیاست. رمز ملقب شدن ع دیهمان خورش جیمس یرمز

 مزر .است یدر جهان هست یاعل ریتر و شناساندن چهره خ یعال یتیاز واقع یا قهیرق ایبازتا، 

و آشکار  یخورد، مظهر صفات اله یجان انسان رقم م ۀدر تمامت آن در من ق یسرشت اله

 رد،یا گ یصاورت ما   یمعقوالت و مشهودات انساان  رهیبه توس  دا یکردن آن در جهان هست

راز  یعنا ی»الظااهر:   اسام ت در تفکر ماارتین لینگاز،   الظاهر اس و اشراق اسم یهمان تجل یعنی

باودن و گاذرا باودن،     یدعاالم از سارم   جیکل نس نکهیدر جهان رمزهاست و ا یحضور اله

 (16ص  ،1391 نگز،ی)ل «.بودن بافته شده است یم لق بودن و نسب ،یو متناه ینامتناه

 یقدسا  ۀالساالم(، تجربا   هیعل ینب مانی)شهر داود و سل میاورشل یشهر آسمان ینوران ۀهال

و تجسام آن در   یقدس تیو نوران ییمظهر روشنا ،میاورشل یو نوران یاز ملکوت باطن وحنای

آساامان  یبااوده کااه ماااه و سااتارگان و اختااران نااوران  دیشاافاف و درخشااان، خورشاا ۀهالاا

 کنند. یم افتید دریاز خورشبه طور مستمر شان را  ییروشنا

وسیلۀ آشنایی با اسرارند و اسبا، وحای و کشاف    ،ور های شعله ، چرخدر متون مقدو»

هاای آتشاین چناین یااد      بخش اروا  به ناور و اشاراق. دانیاال نبای از چارخ      و الهام و روشنی

گاویی نهاری از    ،های از آتش ساوزان باود   ور با چرخ اش چون آتش شعله کرسی»کند:  می

 (91ا  92ص  ،1376)کور،  «.آتش جریان داشت
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 .«ماه رمز قلب و شب رمز نفس اسات  ؛رمز رو  د،یخورش» اژگان:و یعرفان التیدر تمث

رمز درخشاش ناور اسات در شاب     » یدو بعُد بیچهار شاخه صلو  (39ص  ،1374 ،)گنون

 (31ص  همان،. )«تیبشر خیتار جورید

 آتش سوزان جالل الهی و شکوه روشنایی آن در کساوت ناور باه تعبیار ادبیاات تلماود      

س شاد و فاروغ شاکوه او    بذات قدوو متبارک، به نور مل»دارد:  ( که بیان میتورات)تفسیر 

 ،پرتاو افکان اسات    یکه از جاالل الها   یمعنو ییسراسر جهان را منور ساخت. فق  با روشنا

 (57ص ،1381)کهن،  و نظم مبدل گردد. یتواند به آباد یم یو آشفتگ یرانیو

هاجات فاروغ و شاکوه   محظوظ گشتن و لذت بردن از انوار و ابتی و نور جالل الههمین 

جان و جهاان  کده   بر ظلمت یاشراقات اله یتابندگ و ها رانهیوِ یهمان آباد تواند می ،نایشخ

   را در پی داشته باشد.  

 یرو  انساان  ۀکاه درواز  ،یقلب و جان آدم شهیدر ش یاله و اخگر یقدس ریدرخشش اث

اسات  « مقدساان  یبارا  میعظ بس» یاله یینور و پرتو یاع ا انگریبخشد، نما یم ییرا روشنا

رخشاان در جهات    یساتون » از  یاناوار  دنیا د یایا ( که تادارک و مه 71ص  ،1384 ار،ی)س

)هماان،   «از ظلماات  زیگزناد در هجارت مجادآم    ید بیها و خورش سفر ناشناخته یراهنما برا

منزلگاااه عاااجز مردگااان، در ظلمااات  یهااا گردانااد تااا در دخمااه یساارمیّمرا ( 71ا   72ص 

و اشااراق و  ییروشاانا اگاار. گرفتااار نباشااند  شیکننااده و گرانبااار خااو  فلااج زا و وحشاات

 یالها  یناور دادگار  » :گرید یو به عبارت یبر جان آدم یحکمت اله یو تابندگ یدرخشندگ

 شیدرخشان بر ملکوت قلب انسان اشراقات و پرتوهاا  دیبر رو  و جان انسان نتابد و خورش

 (31)همان، ص  گردد. یم را،یو هالکت س تیعصم یراهها ،راه را نَدَمد، انسان در کوره

 نیا گذارناد... ا  یبار سار ما   « از نور نامخلوق ییها تاج» ساکنان بهشت رو  یعنیمقربان »

ثابتاه در نازد    انیسان اع هجنت اتحاد هستند... درست ب یعنی، یمظهر جنّت اعل یاله یها تاج

 (69ص  همان،) موجودات مخلوق است. یاله یکه همان مُثُل اعال ،یابن عرب

 آن در فاروزان  یهاا  شاراره  ات انوار ویتجل ، به صورت مظاهر ونور و سعادت ۀسرچشم

، کاه  مدعاسات  نیا گاواه ا  ایتالیاایی  یریا گیاثار دانتاه آل   یالها  یکماد کتاا،  بهشت  بخش
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 یاسات، باه عباارت    افتاه ی میترس ییتجسم انوار و روشنا یبر مبنا گاه رحمت پروردگار جلوه

در ب ان  »، از منظر او: آن است یو فروزندگ انوار میهیو د یجمال اله بهشت تجسم اورنگِ

 اتیا اسات کاه مشاعل آراماش و ح     )عیساای درخشاان(   برافروختاه  ی)و( شعله عشق میمر

 ،یریا گی)آل«. اختاران را در گاردش دارد   گار یو د دیکار عشق بود که خورش نیو ا شدبا یم

 (1635، ص 3 ج ،1381

 

 یحینور در هنر مس

اسات   شیخو شتنیاز کمال خو یرمز یریمقدو مواجه کردن انسان با تصوهدف هنر 

باه سااحت نفاس     «یسپهر اله»از  یهنر متعال .بدان فعلیت و خالقیت ع ا نمایدکوشد  یکه م

و محساوو تنازل    یکند، سپس از بلد نفس هنرمناد باه مهاب  خاارج     یم یهنرمند متألّه تجل

 (68ص  ،1395)رشاد،  «.گردد یمدرَک انسان م به ادراک شاهدان در آمده، گاه آنکند.  یم

بار   گار، یباه عباارت د   ایا الصور،  علم ۀیبر پا یهر هنر مقدس»به تعبیر تیتوو بورکهارت: 

 ینا یّمع یقاانون وجودشاناخت   یاریاست. سمبول به  ینهفته در ذات صور مبتن سمیسمبول یۀپا

جاز   یزیا چ ءیشا  کیا  ییبای، زبه عالم یم ابق نگرش معنو... سازد یشکار مآرا  یمُثُل اعل

 رایا ز ؛باسات یز، کاه سازاوار ناام هنار باشاد      ی. هنار ستیاش ن یوجود یها حجا، تیشفاف

 (16ص  ،1391)بورکهارت، «.است یقیحق

و اعتقاد به ناور  و    یحیمس انتیو نبوغ هنرمندان متعهد به د  یحیاصالت هنر مقدو مس

( یباه واسا ه او )کلماه الها     زیا هماه چ بود کاه   ینور تیحقان ۀدهند نشان ج،یمس یکلمه اله

شاناخته   زیا اسات کاه هماه چ    یالها  ۀکلم ۀبه واس  ای ا یشده است و صرفاً کلمه اله دهیآفر

گرداناد و در جهاان    یباود کاه هار انساان را منّاور ما       یقا ینور حق» ی:اله ۀکلم رایز ا  شود یم

 (9ا  11 هی، آ1 وحنا،)ی .«بود یآمدن

عالم،  نیدر ا یاله دیتولد خورش -السالم هیعل جیمس روحانی والدتآمدن نور عیسی یا 

 نهیگااه ساک   ساکونت  مان،یمعباد سال  ی بر زمین، به تعبیری دیگر آسمان ۀگشوده شدن درواز

 .بود نیزم روی بر یحضور الهتجلی  ای(، نای)شخ
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 ساا یاز رو ؛ شبساتان کل  یریاألقاداو، تصاو   قادو : » ساا یکل یاز آباا  یم ابق قول برخ

 گار یاز د یاز هر دو است. م ابق نظر برخ یو سمبول محرا، مجمل یجز  از عقل یریتصو

کاه   یاز نفاس اسات. در حاال    یحااک  و انیهمسرا گاهیجا یعنیاألقداو،  قدو سا،یکل یآبا

 ۀکلما « نزول» ژهیو معبد به یحیمس لیقلب است... تمث ریبدن و محرا، نظ رینظ سایشبستان کل

 (68ص  ،1391)بورکهارت، «.زدسا یرا مجسّم م یانسان أتیبه ه یاله

که سامبل آغااز و    رد،یگ یا و امگا قرار ملفدو حرف آ انیاغلب م جیحروف نگاره مس»

عاالم داللات    یبه عنوان سنتز معناو  جیبه مس رهیحروف نگاره و دا ب،یصل بیانجامند، ترک

و « فاااتج» دیخورشاا یزمااان اساات؛ و یهمااه اساات، آغاااز، انجااام و مرکااز باا  جیدارد. مساا

 ریناپاذ  فااتج و شکسات   دیبه خورش جیمس زین سایکل ین عبادییاست... در آ «ریناپذ تشکس»

 ساا، یکل یعبااد  نیای شاباهت اسات. آ   نیا ا دیا مؤ زیا ن ساا یشود و جهت محارا، کل  یم هیتشب

 دی، خورشا «لوگاوو  ا  کلماه » یهاان یک ریتصو ...دوران باستان  یها نآییاز  یاریچون بس هم

 (61ا  61ص  همان ،) «.است

ۀ باه مثابا  »ی: عنا یاألقاداو،   قدومرکز ی در اله ضینور ف ۀصورت به واس  یاعتال ۀجنب

هماان ناور    ،هاا  عبادتگااه  نیا ناور ا  رد،یگ یمحرا، را در بر م ،است یاله که مخزن سّر یقلب

 یهاا  اتدرال...کشاود  یکاه از درون منّاور ما    تاسا  یچون نَفس محرا، است و هم یها شمع

را متحقاق   افتاه ی سیاز جسام انساان تقاد    ایا  ساا یکل یفاان از جسام عر  یمتفاوت ۀجنب کیگوت

 (89همان، ص ) «.سازند یم

باه   یاو رو یبناا  .در سنگ اسات  یمنج جیاز مس یتبلور ،جامع یسایکل که یطور یحت

 دیمتوجه مکان طلاوع خورشا   قاًیدق ،که ممکن است ییبدان حد که تا جا یمشرق دارد. حت

 در نق ه اعتدال روز و شب است. 

 یدر غاار  جیمسا  ،یغربا  یدر قرون وس  زیو ن یشرق تیحیمشهور، در مس یتیر روابناب»

باه درون   یاسات رو  یاسات؛ عاالم   نیهما  یهار غاار مقدسا    یمعنا قت،یدر حق... زاده شد

 (148)همان، ص  «.شود یرو  منّور م یاله دیرشقلب... که با خو یآورده، جهان سرّ
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 یهاا  در عبادتگااه ... اسات  یناور الها  از  یا یمکتاو، مقادو، کاه خاود فرافکنا      ۀنیزم»

 یکاارکرد  یتاوان گفات کاه ناور حتا      یما ...  کیا جاامع گوت  یساا یکل یوارهای، دیحیمس

باه   وارهاا یو د وارهاا یباه مثاباه د   ریتصاو ،یسمانآ میاورشل یوارهای... مثل دابدی یمعمارانه م

 یبارا  یور الهآنها ن قیمقدسند، که از طر ا،کت یچون رمزها شفاف هم ریمثابه نور... تصاو

کااهش   یخاود، در درخشاندگ   ین ناور باه خاود   آشاده اسات.    ریپاذ  دساترو  یبشار  دید

 (151ص همان، ) .«کند یها را کور م اش چشم افتهین

و عهاد   قیا عهاد عت  عیوقاا : »کلیساای جاامع  کاتادرال   میظای عه پنجره ینگارریدر تصو

کاه باه    ه،یا اول یهاا  وناه چاون نم  سان هم نیاند، بد محصور شده یهندس یا شبکه در ...دیجد

 (92)همان، ص  .«ابدی یشوند؛ نور تبلور م یند، ظاهر میمن و یجاودانه در نور اله ینحو

را اباداع   یکوت، عاالم ، سا آن باا  بیا و ترک  یکیاز عنصر ناور و تاار   یحیمس یسایکل»

 ۀاز جلاو  یلا یخاورد، عنصار ناور را چاون تمث     یما  وناد یهنر با عالم ملکوت پ نیا ... ،کند یم

 آناز  نیسامان و زما  آخواند که  ین را نوراالنوار مآ یکند و سهرورد یم یتلق لقود م وج

از وجاود   ییو موجودات نسابت باه قار، و روشانا     دآی یو از عدم به وجود م ردیگ یپرتو م

 «.سات یجاز ظهاور ناور او ن    زیا ناور خداوناد اسات. ظهاور جهاان ن      یمندند... عالم تجلا  بهره

 (513ا  512ص  ،1374 )مددپور،

 یبار رو  ینگارریتصاو  ،ینگاار  شهیهنر ش ،یمُذهّب، معمار  ینگار از نسخه یحیمس هنر

و  یعرفاان  یه سرشار از نمادشناسا ک ،یسی، خوشنوینقاش ،یساز مجسمه ،یتراشکریپ شه،یش

هماان   ایا  یقلام ق اب فعاال خلقات الها     »، نمایان کننده: هاستنیا یدر ورا یملکوت یاشراق

را باا حاروف و    بیا پنهاان در خزاناه غ   یالها  یصور مثاال  ایت لوگوو است که تمام امکانا

 نیا ساازد و ا  یاست، بر لاو  محفاوظ منقاوش ما     یجهان نیکه سرمشق تمام صور ا یکلمات

 (29ص  ،1394)نصر،  .«دینما یم یگونه آنها را متجلّ

 یدر هنار اساالم  ، و نور بخش یتبلور نور زالل و شفاف و نورانشناسی صا بی از  تعریف

جاان  » ته است، به تعبیر سید حسین نصر:شکل گرف یاسالم یمعمار یفضا الخصوص و علی

از  یرماز  تااً یموجود در هر فرد، در طلب نور است که نها یِانسانِ ازل قتیمسلمانان و در حق
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اسات و   ی، که نه شرقیعالم هست یکه از محور مرکز ینور د،آی یبه حسا، م یحضور اله

 (62)همان، ص  «.ابدت ی، بر تمام عالم مینه غرب

هماان  ن، آدانساتن   یکا ی ا  اهلل کلمّاۀ  اا  ی، نور خداوندینور در مقام جوهر معنو شیستا

 .کند یم به روشنایی و تابندگی مبدّلجهان  نیانسان را در ا کیتار ریکه مس ی استنور

 ییو ماذاهب، از ماذاهب ابتادا    انیا اد یصفت حاق و وجاود او در تماام    نیتر عام ،نور»

 یانساان ساع   ،ییدر ماذاهب ابتادا  هاسات.   ها و تمادن  فرهنگ یو حت شرفتهیپ انیاد گرفته تا

 د،یااخاود را پاسااخ گو  شیپرساتش و سااتا  ازیاا، نیعاایباارز طب  اتیااداشاته بااا اساتفاده از تجلّ  

باا   یمذاهب نسبت ناگسساتن  نی، در اییسراسر نور و روشنا ییخدا ودنم نیبارزتر د،یخورش

نمااد نورناد و    زیا بلکاه ساتارگان و مااه ن    سات، یود و ناور ن تنهاا نما   د،یاماا خورشا   ؛نور دارد

 (341ص  ،1394 ،ی)بلخار «.جلوه نور نیتر بزرگ، دیخورش

 

 ادبیات گنوسیان مسیحی نور در

 نیچنا  ،ناور اسات   یدرخشان که راهنما و هاد یسایاز ع ی،مانو یگنوس ریاساطاز منظر 

بخش اسات. او   ییرها زدید که اشو یدرخشان فرا خوانده م یسیگاه ع آن»: سخن رفته است

از زنادانِ   ییکناد و راه رهاا   یما  داریو او را از خوا، غفلت ب دیآ یانسان فراز م نینزد نخست

 نیخوراناد. باد   یبادو ما   یآماوزد و از درخات زنادگ    یم ونور را بد یو آزاد ساز یمنیاهر

بر آناان کاه روحام     یبر سازنده تَنم، وا یوا»کشد:  یبر م ادیشود و فر یانسان آگاه م ،گونه

 (219ص  ،1375 پور، لی)اسماع «.ام ساختند که بَرده یگران را به بند کردند و بر شورش

باه   دنیو راه رسا  یانساان از خاوا، ژرف و فراموشا    یداریا و ب هانیک نشیآفر ۀاس ور

ِ  یروشان  و ورود به اقلایم  آمده است قتیحق لیانجگونه دارد که در  لیتمث یتیروا قت،یحق

قلمارو   ایا خود و موطن اصلی و انسان و سفر بازگشت رو  به زادگاه  نیزم نشیآفر و یازل

قلمارو   یگاوهر اصال  »ی اسات:  در تفکر گنوسا  ریاساط یها جلوه نیباتریزی، نمایانگر روشن

باه سار    (یریا اث) یو موجاودات ناوران   ۀایا اعظم نام دارد. که با همسارش کنزالح  اتینور، ح
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ص هماان،  ) «.شاود  یو هبوط آنان م یموجودات نوران نیا یو، باعث پستآش کیبرد.  یم

211) 

 داریا ب شاتن یناور(، خو  یهاا )قلمرو اوتراهاا  گاهِیبه جا ،یفراز رو کز آنجا رُست ییبه جا»

 نیسر گذار، بار اورناگِ بشاکوهت بنشا     کوه در برکن، و تاج گلِ درخشان بره ب ۀکن، جام

 اتیا ح نهی، کز گنجیدیتو چون مروار ،یرُسته است... فراز آ یگاهِ روشن در خانه اتیکه ح

... یا ظلمات را روشان کارده    گااهِ  که خاناه  ،یتو ع اّرِ نور ،آی . فرازیآ فراز ...یبُرده شد

 انیا در م نیگُاز  یوأ( میزدی)منزلگاه ا ناهایتاج گُلِ درخشان بر سر بگذار! فراز رو، در شک

 اتیاعظم، خجسته باد! نام ح اتیحباد  خجسته. نندینور(، که آنجا فرا نش یاوتراها )قلمروها

 (215ا  217همان، ص ) «.یگاه روشن در خانه

وجاود باه ناام ژرفاا و از      نیاز سارزم  زیا چ همه، برجسته انیاز گنوس وویوالنتاز دیدگاه 

خداوناد، خاود   »تاوان گفات:    ، باه عباارتی مای   است افتهی یسکوت تجلّ ای، زهدان همسرش

 یاناد، ناوزاد   یمتجلنور از درون ژرفا  یها پاره نیستنخ ژرفا و سکوت است... یواحد متعال

 (192ص  همان،) «.آورد یاز زهدان مادر سر بر م

خلعات   کهعظمت و شکوهمند  با ۀکه سه فرشت ینجات، به صورت رسول گاهیپا ای رو 

و خود را به خااص   ندیآ یبا تمثال نور م ،دنکن یدسته گُل و تاج نور را حمل م م،یهید ونور 

اسات کاه در رساول     رمظهر ناو »، نمایش و پدیدار این تمثال نور همان: دهند ینشان مو عام 

 امبریا هار پ  ایا  یماان  ایا  یسا یع یِبه صورت انساان   یاست که منج قیطر نیشده و از ا انینما

 (86ص  ،1387گرن، ) «.شود یم یخود متجل روانیبر پ گرید

 ناور  نیسارزم  یفرمانرواا   یروشن اریشهرا   مَلکِ نور ،عنوان هب درخشان یسایتوسل به ع

 اتیا ادب ریا به ستون ناور در تعب  نیساکنان زمبرای  یهو حشمت ال ییاشراق و فرزند روشنا و

معناای بااطنی و    ورود به سارزمین اشاراقات و تابنادگی و قلمارو نورهاا،      ،ی تشبیه شدهمانو

 ناور  ریا ت ه گاهیجا یا اروا  ریت ه گاهیجاهمان  یینویم یها شاخهیابد؛  میانفسی خود را باز

معناای حقیقای    یریکهکشان راه شا  ای  یستون روشن  قیظلمت  از طر گذشتن از که با بوده

اسات و مظهار    یو ازلا  سات ین یقلمرو نور خلقات الها  »یابد. به عبارتی دیگر:  خود را باز می
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 یاست. حتّا  یکیوجود خداوند است. قلمرو نور همواره هم م لق است و هم با خدا  یواقع

ن تعلاق  آ م لاق باودن باه    تیخلقات باشاد، خاصا    ایا افاضاه   ۀجیدر قلمرو نور نت یا ر ذرهاگ

 (64)همان، ص  .«ردیگ ینم

بشاکوه.   ۀسرچشام  ا  همگاان  خداونادگار  اورنگ  بود، پدر گاه خانه ا یروشن نیسرزم»

شاوند کودکاانِ    یکه بزرگ داشاته ما   نیآن بُرزوارتر ا  فروزان یبایز یها ناپژمرنده شکوفه

 (14-15. ) همان، ص ییروشنا نیسرزم ستارانِی. پرآن..

 یسایهم چون: ع یرنور با تعابی ۀاس ور ،ی(روشن نییو مروّج آ انگذاریبن) یمان نآییدر 

 زدیکه با ا یسمان نورانآو  یروشن نیصفت سرزم .گره خورده است ،نور میهید ودرخشان 

ی، ، خوشابو نا و بخشانده، پااک  دا ک،ین گوهری ، حاکی ازدر ارتباط بوده جاودانه یروشن

 دیهام چاون شاعاع خورشا     زیباایی آن شاعاع   کهاست  دیصورت خورش سان هب ،منظر خوش

 است.  

 

 مظاهر و تجلیات نور

قلاب  »کاه   ی(روحاان  دی)خورشا  در قلب یرینور اث ۀشدن به  سرچشم لیکردن و نا دایپ

 نیادیا بن یهاا  ولسامب رناه گناون در کتاا،     ریا اسات، باه تعب   افتاه یهام معناا    «جهاان  یقیحق
خااص در   یباه نحاو   یساان مبادأ الها    نیمعنا همان برهمَه است... بد نیواالتر»دربردارنده: 

 ی(عبرانا  ینایشاخ ) نایکسا باه   هی( قارار دارد... کاه قابال تشاب    یانسان یمرکز هر موجود )فرد

کاه از آن آگااه گاردد ...     اباد ی یما  یّات آن فارد کاامالً فعل   یحضاور بارا   نیا یاست... زمان

 ش،یو نه تنهاا باه مرکاز وجاود خاو      میهست یکیمن و پدرم : »دیگو یم جیگونه که مس انهم

گونه تصور شده،  نیکه به ا یقلب ... دهواصل ش زیبه مرکز همه چ قین طرآاز  نیچن بلکه هم

 وحناا یشاهر در مکاشافات    نیا برهمَه پاورَه( اسات. و ا  ) یسنت هندو، شهر اله میبر طبق تعال

 یرهایاز تصاو  یکا یدر واقاع   زین نیشده است. که ا فیتوص ،مدهآ یانآسم میاورشل ۀدربار

 (611ا  613، ص 1398)گنون،  «.است« قلب جهان»
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نوراالنوار )آتما( در عالم محساوو در   ی... تجلرمز شمس و شعاع که در آ، نعکاوا»

در حال طلوع(،  دی)شکوه خورش ( با مفهوم اشراق146، ص 1397، )گنون، «صورت آفتا،

باا   شاتن یخو سهماان درک نفا   (عرفاان ناور   ،یزدیا دم، نور جالل، فّر، فارّه ا  دهیوه سپ)شک

کاه   ،شاادها یاوپانکتاا،   می( هماراه اسات، بار طباق مفااه     یوتجیا  ا)آنتاا    یناور بااطن   ۀتجرب

هاا کاه    جهاان  نیهماه، در بااالتر   یدرخشاد، ورا  یآسمان ما  نیا یکه ورا ینور: »دیگو یم

 یاست که در درون انسان ما  یهمان نور یندارد، به راستوجود  یباالتر زیآن همه چ یورا

 (292ص  ،1 ج ،1398 اده،ی)ال «.درخشد

 ایا و « نیّار أعظام  »انتفاع عظایم، هماان    ۀنور و حرارت، سرچشم ۀخورشید از جهت افاض

 دایا پ است. دییتأ یمع  یها کیانى( بر قلب ۀکیان خره )فر ۀافاض ۀبوده که واس « هورخش»

و اساتاد   یو اشراق آن، همان اتصال به توس  هاد شیو ف رت خو ریضم نور در نیکردن ا

با، دوازده کاه   وحنا،ی لیانجبوده تا در ظلمات جان و جهان گرفتار نشود. بر طبق  یروحان

نور  که ی، پس مادامنور با شماست یگفت: اندک زمان شانیبد  یسیگاه ع آن»دارد:  یم انیب

داند باه   ینم ،رود یراه م یکیدر تار کهی و کس ردیفرا نگ تا ظلمت شما را دیبرو ،با شماست

 «.رود یکجا م

ناور   ،ۀکلما  ،جیمسا  یسا یع ت،یحیدر تفکار مسا   وحنای لیانج جیصر اتیمضمون آ طبق

است کاه باه دور او    یا کننده رهیبه صورت نور خ یسیظهور ع»بوده:  نیزم دیجهان و خورش

 خاورد  یم وندیپ ییبایقرنتس، نور با ز انیحیمس دوم پولس به ۀشود. در نام یم دهی)پولس( تاب

خادا   یهاا  قانون یموس ینگاه کنند، چون وقت یموس یمردم طاقت نداشتند به صورت نوران»

. دیدرخشا  یخادا ما   ییباا یصاورت او باا جاالل  و ز    ،اطاعت کنند آنداد تا از  یرا به آنها م

در  یدر ناور و زنادگ   یرق زندگف» با عنوان یافسس، باب انیحیدر نامه به مس نیچن پولس هم

 یکیظلمات و تاار   یخود نوع یخداوند است و هر گناه رپر از نو یدارد. هر مؤمن« یکیتار

 ،1394 ،ی)بلخاار  «.بخشاد  یبه انسان نور م جیکند و مس یم« فرزند نور» را  یتوبه آدم .است

 (393ص 
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 ییرا، مرشااد صااحوویمنسااو، بااه مارکااار یالدیمااواعظ قاارون چهااارم و پاانجم ماا در

جاالل ناور چهاره     ینااگفتن  ییباا یکاه از ز  نفس»: با عنوان نور آمده است ا  ، راه خدایمصر

کاه   افتاه ی تیا شاده و قابل  لیبه اشتراک کامل رو  القدو نا ،کامالً روشن شده است جیمس

الرحماان، باا    گردد، این عارش خادا، عارش    (337ص ،3، ج1392 ترز،ی)پ «محل عرش خدا

شهر خدا و قلمرو نور، کاه تمامااً روشان از ناور      ،یخدا، شهر الهملکوت  ،یآسمان میاورشل

)ناور عقال    از قلاب جهاان   یریها تصاو  سنت ۀبوده در هم دیمعادل نور خورش و است جیمس

 .است (افاضه انوار حق تبارک و تعالیا محض 

و نفس که جاوهر   مظهر نور است ،انسان است یدل که جوهر اله اینفس ناطقه  ای رو »

انسان را به سمت عاالم   یکیباشد.  یانسان است، مظهر ظلمت و ماده م یوانیح ۀجنبو  یذات

 (217ص  ،1389 ان،ی)پور نامدار «.ماده و ظلمت یبه سو یکیکشد و  ینور م

 ۀیا ما و جاان  هیا رمایکاه خم  انیشجره سلسله نساب حکمات پارسا    ای ونیالخسروان ۀریخم

 یریا باشاد، باه تعب   یما  یسعادت الها  یو هما یسمانمند از فَرِّه آ ، بهرهدییبرخوردار از نور تأ

 اتیا در ادب ینور جالل اشراق -ییهاله اوستا -یتوان گفت مفهوم خورنه، هاله قدس یم گرید

در وجود مقرّبان  یو آرامش اله یهحضور پرتو ال ی)به معنا یقرآن نهیسک ومبا مفه سنا،یمزد

( و همانناد  دانساتن آن باا     یعبار  متاون  اتیا در ادب ی)ناور جاالل الها    نهیبارگاه قدو(، شخ

 باشد. یم یکی یونانیمن ق(  ا لوگوو )کلمه

 . خورنه زرتشتی:الف
بخش،  یبخش وجود هر موجود، آتش زندگ ، توان انسجامیعظمت موجودات نور ۀهال

است  یجوهر نیاست و ا ینور خورنه زرتشت نیدر هم یهر موجود ریو تقد یفرشته شخص

از  یها ال تیّا مخلوقات اورمازد و برخاساته از اعمااق هو    ۀآورند دیسازنده و پد .سراسر نور

 آن است. استحاله انیجهان تا پا شیدایآغاز پ

معنى نموناه باارز حکایم کامال، اماام اقادو،       ه فارسى و ب خُرِّهیا ،ىیه خورانه اوستارِّخُ»

هااى فرنگاى چاون بهااء عازت و ضایاء        ایان لفاظ در زباان    خلیفه الهى بر روى زمین اسات. 

یکاى   ،براین در این عالم دو خالفت محقاق اسات  بنا ..شوکت و غیره ترجمه گردیده است.
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دوم خلیفه کبارى )نفاس انساان( از ایان جهات اسات کاه         ؛خلیفه صغرى )آتش محسوو(

از عاالم ناورانى بار     اعتبار مظهریات از نوراالناوار ...  ه دانند ب پارسیان نور را قابل تقدیس می

گردد و بادین ناور اسات کاه      بخشد فا ض می ها تأیید و رأى می نفوو کامل نورى که بدان

 .گاردد  اشاراق مای   ،ره گویناد ها نورى کاه باه پهلاوى خُا     گردند و بدان نفوو مستفیض می

 (2198ص ، 3 ج ،1373سجادی، )

 ایا « خَاورَّه » یو در پهلاو « فَرنَه»باستان  یو در پارس« خَوِرنَنگه» ای« خَورِنَه»در اوستا فَرّ: )»

فاروغ  «( خُارّه » ای« خَورِّه» ای« فَرِّه» ای« فَرّ» یو در فارس« فَرِّه» یمانو یها و در نوشته« رگخَوَ»

 ییو فرماانروا  یسااالر  ۀکاه هارکس از آن برخاوردار شاود، برازناد      یزدیاست ا یموهبت ای

اَشَاوَن و   یگستر و دادگر شود. از پرتو فرّ است که مرد شیرسد و آسا یاریگردد و به شهر

 یبار همگناان برتار    یگستر نیو د یاریشود و در شهر ختهیمردمان برانگ یبه رهبر ییااهور

به بااور مزداپرساتان، هماۀ آفریادگان برگزیاده و نامادار اهاوره مازدا، از پیاامبران و           ...ابدی

پیشااوایان اَشَااوَن و یاازدان پرساات گرفتااه تااا فرمانروایااان و شااهریاران دادگاار و پهلوانااان و  

از ایاان فااروغ یااا موهباات   ،منااد و برخااوردار کااردار، فَاارِّه راه و درسااتآورانِ راساات  رزم

 (1117، ص 2 دوستخواه، ج) «.اند ایزدی

کاه   کنند... طوری درخشان تصویر می ۀهای مقدو، این نور را به صورت هال در شما ل»

 (221، ص 1371)شایگان،  به هنر آغازین  و بدویِ مسیحیت منتقل شده است.

شاکوه و   ییروشانا  ی،فروهار ی، فره ورتا  ی،نور نامتناه -خورنهر قهری غلبه و سی رۀ نو

زیارا   ؛ها یا شکوفایی معرفت حضوری معاادل اسات   ییدر شب با طلوع شرق روشنا: »افتخار

تار   بخاش گشاوده   ی، بار فاروغ اختار و روشانای    نفس هر چه بیشتر در سی رۀ نور قهری باشاد 

 (226همان، ص است. )

و  روزیآتش پ ،ِ پرفروغ بتیه ی،اریو شهر استیر، و شکوهفرّ  ،درخشش فروغ ،جالل»

. اشاراق، ناور   خورنه اسات  یها سرچشمه» :همان به تعبیر هانری کربن نور، ۀهال ی،عیفوق طب

 ۀو سرچشام  ا  ها اصل اصل یعنیمفهوم واحد،  انیب یمختلف برا ریتعاب ا  و نور جالل یمشرق

 (175ا  176، ص 2 ج 1392 )کربن، «.سرچشمه هاست
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گاردد در لغات پارسایان     نورى که مع ى تأیید است که نفس و بدن بادو قاوى روشان   »

« کیاان خارّه  »و معنى ... گویند. « کیان خرّه»چه ملوک خاصّ باشد آن را  و آن گویند« رّهخُ»

هاا او را   سابب آن گاردن  باه  دریافت و آن روشنیى است که در نفاس قااهر پدیاد آیاد کاه      

 (184و188، ص 3 ج، 1375 ،یسهرورد) «.ه حقّ تعالىخاضع شوند و هالک گردند بقو

، باه عباارتی   دیا آ ینهادان فرود مکویبر ن نیاست که از عالم بر یو اله ینور ۀخورنه هال

 یروز کیاانبااوغ و ن ت،لیفضاا ،یاساات کااه دربردارنااده خاارد تااوانگر  یآساامان یگااوهر»

 (177، ص2ج ،1392کربن، ). «است یبخشد، خورنه بخت و اقبال اله یم

 ینور»حامالن  ۀهم امبرانیاند. در اسالم، پ هم دارندگان خورنه امبرانی، پیاشراق دیاز د»

 (228، ص 1371 گان،یشا) «.ردیگ یاند که از )مشکات نبوت(، سرچشمه م«)ص( یمحمد

رهگاذر   نیا شاود و از ا  یم یمُمثّلِ انوار قدس یخرّه در پرتو حکمت اشراق انیخرّه و ک»

 فیا در ط ،یقرآنا  اتآیا کارده و در پرتاو    دایا پ یو فلسف یعرفان نیاو بنابر یاشراق یمفهوم

 (195ص  ،1389 ،انیپور نامدار) «.ردیگ یاسالم قرار م یسیمغناط

کاه   ران،یا ا انیو خساروان  انیحکمات پارسا   ،یمتاون زرتشات   یتمدن فرهنگ راثیدر م

 بااا نیزماا رانیااعااادل ا ید... بزرگااان و حکمااانیحکماات اشااراق ارانیشهسااواران و شااهر

چرا کاه در سانت و    ؛شود میکرده  ادی شانیاز ا یآسمان یها و مشخصه یمختصات اشراق

 کاه  یماان یحک ی وهساتند روحاان   یارانیشاهر  ،پارو نیسرزم یحکما ،خسروانیحکمت 

 یزدانینور جالل  یاهورامزدا هستند، به عبارت یِزدانیمسکنِ نور جاللِ  ،یانیرّه کدارنده خُ

 یکاردار  مانش و درسات   شده و حاامالن راسات   دهیتاب شانیها  ها و رو اهورامزدا بر قلب

ورزناد و باا    یتاالش و مجاهادت ما    یراسات  وعادالت و پاسداشات حاق     یهستند که بارا 

 یهاا  رنگیها و ن ها و فتنه با توطئه زیست ۀمنیباشند، قدرت و ه یم زیدر ست یمنیاهر یروهاین

 یو اخگرهاا  یناوران  یهاا  دارند، شعله ادگاریاهورامزدا در جانشان به  یاریرا به  منانیاهر

فاروزان و   یها در جان ،است انیاقاشر یحکمت اله راثیکه م یقهر و غلبه و مراقبت نور

 دارند. عتیشان به ود فتهیش
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 :سکینه قرآنی ب.

لفاظ   اناوار(،  و عاالم  اروا  ۀاز عاین الحیاا  )باا اساتمداد    یکه همان فَرّ آسمان نهیسک ۀواژ

کاه    نور و فرشته حامل انوار رحمت و آرامش و سکنای الهای اسات   باشد، یم یقرآنصریج 

و  افتنیا و آراماش   رتیحاصل شدن نور بصا  .گرداند و لبریز از یقین می دل مؤمن را ساکن

و وفور عقل بوده که باا روشانایى    تیهمان کمال کفا ،نهیو سک نانیاطم کردن نور دایقرار پ

ر بسایارى از ماوارد، اسارار و حقاایقى بار سارّ       شود و د اى برطرف مى یقین، ظلمت هر شبهه

 .کند زده مى گردد که عقل او را شگفت سالک منکشف مى

کناد. چارا    و نفس را توانمند ماى  بخشد کند و یقین را نیرو مى سکینه ایمان را افزون مى»

تعاالى و بناده    هاایى اسات کاه میاان حاق      نور ف رت و انکشاف حجا، ،که اصل این سکینه

ها را به نور کشف و شهود  سکینه در واقع یک هیأت نورى است که دل ..ست.حا ل گشته ا

س او باا حضارت حاق    دهد... کشف این حقایق موجب آرامش دل سالک و أنا  آرامش مى

رو ساکینه نامیاده    کناد و از ایان   تعالى مستقر و ثابات ماى   و دل او را بر حقیقت حق گردد مى

 (215، ص 1379ى، ان)عبدالرزاق کاش «.شود مى

بر مغیباات حاصال     او را اخبار از خواطر مردم و اطالع کسى را که سکینه حاصل شود،»

غایت ل یاف بشانود و    هو صاحب سکینه از جنّت عالى نداهاى ب...آید و فراستش تمام گردد

مشااهده    غایت طراوت و ل افات ه و صور ب ...بدو رسد و م مئن گردد   مخاطبات روحانیّت

و این مقام متوسّ ست از مقامات اهال محبّات، در    مقامات علوى.ه ال بکند از محاکات اتّص

غشایان ساکینه     و النوم آوازهاى هایل و ناداهاى عجیاب بشانود، و در وقات     الیقظۀحال بین 

، ص 3 ج ،1375 ،یرورداسها )ود. از شااجاد که از غایت تلذّذ عاعظیم بیند، و باش  ورهاىان

 (321ا  323

 ج. شخینای عبری:
، زوهار کتاا،   ۀیهاود بار پایا    در عرفاان  روتیو تااج ساف   میها ینور، د انیپا یگاه بخاست

اسات کاه    یناور  نیتر و پاک نیتر فیل  ،نیتر شفاف ،نیتر یدرون یکانون اصل»کننده  بیان
آن  یشاود کاه بارا    یما  «یصار قَ»باه   لیتباد  ،افتاه یبس   ینور درون نیا .ادراک است یورا
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اسات   یینور در حکم درخشاش پرتاو   نیا نیچن . همحصار است کی ۀبه منزل یکانون اصل

 (2، ص 1397شولم، ) «.است یکه درک ناشدن
شخیناه یا ساکینه و تجلای زناانگی )جماال الهای(، آن در عرفاان        ۀلدر میراث یهود، مسأ

در میاراث آیاین کابااال، تجلای     » شاود:  یهودی از جمله مسایل عماده و بنیاادی شاناخته مای    
ی(، نوعی تجلّی اسات کاه میاان خداوناد و آفریادگانش ارتبااط       )جمال اله زنانگی شخیناه

کند. این تجلی، آخرین حلقۀ نورانی است کاه از هماه چیاز دیگار باه ایان جهاان         برقرار می

آن، فایض از ساوی خداوناد      تر است و این همان تجلّی زنانگی است کاه در  خاکی نزدیک
ملکاه و دوشایزه و مااه نیاز بار ایان       گردد. عناوان   شود و میان جهانیان تقسیم می دریافت می

گیارد و   ، نور خاود را از خورشاید مای   گردد و این بدان جهت است که ماه تجلّی اطالق می
گاردد ... در   سازد. عنوان راحیل بار ایان مقاام اطاالق مای      سپس آن را در جهان منعکس می

ا نیز در نظار  نوعی همانندی به حضرت مریم عذر ،اطالق عنوان دوشیزه  بر شخیناه یا سکینه

ماریم توجاه شاده     الهوتی حضارت  ۀو همانندی بیشتر به جنبدر این تشبیه  گرفته شده است.
پذیری یهودیان از کلیساای کااتولیکی نیاز اشااره دارد... شاخیناه همانناد       که در ضمن به اثر

کناد و ایان هماان ناوری اسات کاه        فرشتگان میان خداوند و انسان نقش واس ه را ایفاا مای  
 «.نمایناد  در هنگام دریافت وحی  از سوی خداوند آن را به شکل بشر مشااهده مای   پیغمبران

 (158ا  159، ص 1388)ابراهیمی دینانی، 
 یاسات بارا   یا لهیمراقباه، وسا   در تفکار  بخش ناور  فر  مینس ،ینیب اشراق و روشن ریسر
تأمل بر اماور  بشر و  تیآوردن گناه، تأمل بر وضع ادیمراقبه به  ،، اشراق و اکمال نفسریت ه

رماز و روش   ،یساتون جاالل الها    ناور، آتاش مقادو، شاعله مقادو،      ۀدرواز، اسات  کین
تاش  آآتش بلعناده )  ،یینایب ،ییکننده(، روشنانور کور) رهیشعله ت ،زوهردر کتا،  یاستعار

 از منظار  ییناور و روشانا   ۀباه مقولا   یهمه نشانگر توجه و اهتمام جد د،یسوزنده(، بارقه شد
 است. یحیو مس یهودی ریتفاس

 :روح القدس .د
دمیاادن رو  و برانگیختگاای انسااان بااه پختگاای و شااکوفایی عقاال، در عرفااان توساا     

 :گیاارد و عقاال فعااال  صااورت ماای عقاال محااض خاارد مقاادو ( ا  )رو  القاادو نویسااپنتام
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 نیااکنااد، ا یرا بااه عقاال بشاار افاضااه ماا میمفاااه جااهیاشااراق، صااور معقااول و در نت ناادیفرا»

اشااراق از  نیااخااود ا ،کنااد یافاضااه نماا رونیااعقااول را از ب ورصااد اشااراق صاارفاً ناادیفرا

، ص 1387شااود، اشااراق همانااا اتصااال بااه فرشااته اساات. )کااربن،  یفرشااته اع اااء ماا قیااطر

223) 

گاااهِ معرفاات  یجااان را مظهاار انااوار و تجلاا کااه ل اسااتهمااان نااورِ عقاا ا  رو  یغااذا

تن رو  اصااالت نمایااد، چراکااه داشاا  مااینااور جااالل حااق اطعااام   ازرا و ا ،حااق ساااخته

، 1394 ،انی)پااور ناماادار  «.انسااان اساات  یهمااان رو  و جااان جااوهر الهاا  » در عرفااان:

 (491ص 

عشاقِ باه حاق حاصال      قیا در انساان از طر  یتحقاق جاوهر الها    یهم به معنا  ییزا یسیع

 یباشد که به دنبال تحقّق جوهر الها  قیمعارف و حقا انیب یشود و هم ممکن است به معن یم

 .ردیپذ یامکان م

و مهب  انفااو   یسمانآِانوار  یوار مظهر تجلّ نهی آو خود را  که متوجه اصل باشد یجان»

 لیا چاون جبر   ،ردیا گ یم هیجان ما نیکه از ا یاست و فکر میچون مر ،کرده باشد یروحان

فرشتگان ع اا   ۀو نفس حق که به واس از نور  فیضع یجان نیچن رایز ؛است )رو  القدو(

 (511ص  ان،)هم «.ردیگ یم ،شود یم

و درخشاان   یناوران  ریاث ،انسان یِجان اله یطال آن، جالل عشق، صولت و قدرت آتش

، این ناور در فرهناگ و معاارف اساالم:     کند یمبدّل م ها،تو ال یرا به پختگ یدر قلب انسان

 نیا کند. آتاش و ناور ا   یرا متحول و مرتفع م یویدن اتیح یکیاست که تار یهال اتیاز آ»

 ،عرفاان  ،معرفات  ،ن ذات اقادو آاناوار تابناده از    ؛خداوناد  یه و رماز وجاود  دو نام و نشان

 (142ص ، 1379 ،یرض)است.  یو تعال یبه ذات حق بار دنیشناخت حکمت و راه رس

 ؛و قادوو اسات   اتیا منشأ ح»شده است که:  دهیرو  نام د،یرو  القدو در عهد جد

 ...شااود یخوانااده ماا  جیاهلل و رو  مساا بخشااد، او رو  یقلااب مااؤمن را تقاادو ماا   رایااز

پور،  صانع«.)رحمت است ۀو خزان ریناپذ انیپا یاست. گنج یاله ضیالقدو ع اء و ف رو 

 (131، ص 1387
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انسااان  یاز خداساات.... وقتاا  یموهباات  و محبتاا  ،تیحیالقاادو در عرفااان مساا  رو »

 ۀلیآنگاااه او بااه وساا   ...اباادی یدساات ماا  شیخااو زالیاابااه مثااال ال  نینگاار و خااداب  درون

  ااابقکنااد، م یرا کسااب ماا یابااد شیااو هاار آن، از نااو زا اباادی یاشااراق ماا ،یلهااا قااتیحق

 (171ص )همان،  «.رود یم شیپ ی،تعمق اله کیبا راه نور و در 

د ناای زرتشاتی آماده کاه باا:       ،چون طباع تاام  القدو در دین زرتشتی با اسامی هم رو 

بخاش مرساوم    امآماوز، هاادی و الها    چون خورشاید، فرشاته فیلساوف حکمات     هایی هم نام»

اند، فرشته بانو د نا، که در قیامت فردی آیین مزدایی و آیین مانوی پاس از مارگ بار     ساخته

 (216، ص 1387)کربن،  شود. نفس ظاهر می

شناسی مزدایای یاا    ، در جهانهای سنّتی یک جان جهان، اسپنته ارمایتی شناسی در جهان»

، اغلب باا ماریم عاذرا باه عناوان      «هیای السوفی»(، در منابع اسالمی الکلیۀالنفس نفس کلی )

مادر پسر تجسّم یافتۀِ خداوند، آن نفس کلی که پسر عقل کل  در آن تولّد یافته است، یا به 

اناد،  «هیناورال »انی اسات کاه تجسّام و مظهار     عنوان حضرت فاطمۀ زهرا )و( که مادر امام

 (417، ص 1381)نصر،  «.شود یکی دانسته می

زیارا هاار   ؛ان والنتینای... فرشاتگان مسایج، خاودِ مسایج هساتند      شناسای عرفا   طباق فرشاته  

ای مساایج اساات کااه بااا هسااتی فااردی بسااتگی یافتااه اساات. هاار زمااانی کااه یکاای از   فرشااته

آیاد کاه سرشااری ناور را بار پاا        دهد، بستگی پدیاد مای   های جان و فرشته رخ می پیوستگی

 (35، ص 1383)کربن،  «.دارد می

باا سرشات   ( 74 ص )هماان،  «(شامس الفالسافه  ) شیدان فروزان دیخورش»سرشت کامل 

القادو   الگوی بشریت، کاه هماناا رو    ا  فرشته کهن ا  طباع التمام( ا  طباع تام) کامل عارف

جاوداناان پااک در    ایا مارگ،   یامشاسپندان، مقدسان ب)به عنوان  بهمن و وهومنه،مسیحیان، 

 قرآنجبر یل فرشته وحی  ،روان بخش ا  بیا، قر ا  صاحب طلسم نوع ناطق (سنایتفکر مزد

 اساپهبد ناساوت  ی و اناوار اساپهبد   و عقول عشاره )عقال فعاالِ فاروزان اندیشاان مشااییان(،      

 اشراقیان، یکی است.  
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)مهااین  ساپنته میناو، همااان لوگاوو، کلمااه، یاا کااالم؛ سر وشاته، سااروش، رو  أعظام      

چاراغ  »دو القا  تاوان گفات رو    بهمن و نور اقر، است، به تعبیری می ،فرشتگان(، وهومن

 (83، ص 1379)عالیخانی،  «.عظیم الهی است که از فروغ او عالم، روشنایی گرفته است

 

 نتیجه

ناور   مادار و محاور   و آغااز و انجاام عاالم ملاک و ملکاوت بار       یالها  انیاد ۀهم ۀیما بن

شناساای عرفااانی آن یوحنااا و نماد انجیاالدر  الهاای نااور نیااا یتجلاا صااورت گرفتااه اساات.

رستگاری بوده که به صاورت   لی رحمت، حیات، هدایت، سعادت ودربردارنده همان تج

ها با اناوار روحاانی، شسات و     ، بیداری نفس، پوشانیدن کاستیو پرتوهایی اشراقات ،انوار

 در قالب ادبیات تعلیمی و مواعظ زیباا،  شو در انوار پاکی، پاسداشت رو  و جان آدمی را

 دارد. بیان می

دادن جان و قلو، آدمای  عمال و رشد د ثمرات اخالق و اَنور به عنوان برکت الهی، مانن

مفهاوم  از مواهب رحمت آسمانی است.  دنیا و آخرت، و حصول سعادت سرایبه کماالت 

نشاانگر  باوده کاه    نورِ فاروزان  یشکوه و جالل اشراق یهمان رَداشناسی عرفانی نور  معرفت

 ۀریا و خم یملکاوت  ینشاانه هاا   نور و رنگ در جاوهره  معنای یِباشناسیو زی بُعد ژرفا شناس

 اناوار  ؛هاا  درون انساان  یها ها و واقعه که در صحنهاست  یتام انسان عتیطب یو آسمان ینویم

 .روند یم گرید به مصاف و کارزار هم عتیطب اهیملکوت و جهل س

رهایی از این ظلمات یا جهل سیاه طبیعت در همراهی و سلوک و گام برداشتن  در ناور  

انادک  » گویاد:  خود عیسی مسیج علیه السالم به روایت یوحنای قدیس میگردد،  محقق می

، گاام برداریاد. مباادا ظلمات شاما را فارا       ، مادام که نور داریاد زمانی نور در میان شما است

رود، مادام که نور دارید، بر نور  داند کجا می ن کس که در ظلمت گام بردارد، نمیگیرد، آ

 «.یدایمان آورید. تا پسران نور گرد

، سالوک و  ت که همه از ناور الهای پرتاو یافتاه    روشنایی وجدان، نور عقل  و شرارۀ محب

ای است که کارزار و پیکار ناور   همراهی انوار حیات برین را در پی خواهد  داشت، منظومه
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و در تاار و   یدر زماان انفسا  کند. اینکه  با ظلمت و تاریکی را در جغرافیای عرفان نمایان می

 ریا اث ،)اخگار الهای در عقال    دیساپ  ناور مباارزه   یهاا  ها، صحنه در من قه دل یپود رو  آدم

گوناه   دا ماً اتفاق می افتاد. آن نفس امّاره  ثِیمال خبو عُ نیاطیش نیروهایبا در قلب(  ینوران

متفکاران  که از منظر نمادشناسی عرفانی از سمبولیسم بنیادین گرفته تا عرفان شرق و غار،،  

در  را، از منظار روانکااوی و روانشناسای عرفاانی     این رویاداد انفسای  و اندیشمندان بزرگی 

 اند. داری قرارداده ، مورد م العات دامنهها جغرافیای درون انسان

 ییرور ساعادت و باه معناا   سُا  ات،یا نور به عناوان نمااد ح  ، فلسفه و نید خیعموماً در تار 

کاه ناور تشاخص     ینگاام شاود. ه  یلحاظ م زینو نماد جاودانگی  وجود محض یتر برا عیوس

 ،دیابا  یما تجسام و نماود     شاراق ا و دیشدن به خورشا  یکیبه  شیو پرستش شود، گرا افتهی

 اتیا حگشاتن را بارای    متألّاه و  فرزانگای  ساحت و مقاام  ،ارتباط دایمى سالک با عالم انوار

متاون   نهیشاخ ) یقرآنا  نهیو سک (ها خاطرآسودهِ درون انسان)نور یقین و  نفس م مئنه ی،آدم

اورشالیم   ا   دوا)حجاره مقا   قلاب  یمکاان  یایا را در جغراف یی(خوارناه اوساتا   انیا ک ،یبرع

 دهد. عرش الرحمان( نوید می ا آسمانی
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محماد   جیو تنقا  جیتصاح  ،الصاوا،  زانیم (،1385). نیق ب الد دیس ،یزیریمحمد ن -

 ی.مولنشر  :تهران ،لد سومج ،یخواجو
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 .حکمتنشر تهران:  ان،یقاسم

انشااءاهلل رحمتای، تهاران: دفتار      ۀ، ترجممعرفت و معنویت(، 1381) اااااااااااااااااا . -

 نشر و پژوهش سهروردی.
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Mystical Symbolism of Light in the Gospel of John 
 

Dr. hasan mahdipour 
1
 

Farzollah abde sohravardi
2 

Abstract 
The present study deals with the category of "light and illumination" 

from the perspective of mystical cipher and symbolism, although the 

progressive concepts and symbolism of the word of the light in the 

Gospel of Saint John (narrator of the words of Jesus Christ), 

illustrating the symbolic and allegorical literature of light, were 

presented in a progressive and instructive system, represent the 

common differentia of the category (light and illumination) of myths, 

religions and philosophical and mystical schools. The author of this 

study, considering that the category of light and its expansion are the 

words "Word, Greek Logos, Zoroastrian Khūrna, Qurānic Peace and 

Hebrew Shekhinah", seeks to provide a new approach to the common 

themes and concepts of light and its shine from the perspective of the 

Gospel of Saint John, for the whole range of researchers. 

Keyword: Light, the Gospel of John, Symbol, Mysticism, Logos, 

Khurna, Peace, Shekhinah. 
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The semantics of Light the in terpretadion of Al-Mizan 
 

Dr. Hassan Sayyid Arab
1
 

 

Abstract 
The problem of light in the interpretation of al-Mizan is the source of 

many religions' interconnected. This interpretation, which seeks to 

interpret the Qur'an to the Qur'an, was able to make some of its claim 

based on the semantic link of light in this book. In this respect, the 

problem of light in the transformation of al-Mizan is one of the most 

important keys upon which a major part of the meaning of the verses 

can be studied. This paper attempts to study the interpretation of many 

verses related to light in al-Mizan and finally, Allameh Tabatabai's 

commentary on light can be sketched. His major attempt at 

interpreting al-Mizan concerns the idea of the integration of light in 

relation to the original meaning of light of God. Allama Tabataba'i in 

interpreting the verses related to light has all the various concepts and 

expressions about light formally linked to the Absolute Light which is 

God and believes that the different meanings of light in the Qur'an 

ultimately come to mean light, ie God. 

Keyword: Nur, Quran, Monuhad, Religion, Faith, Guidance, Al-

Mizan.  
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The allegory of light and fire in Mysticism and philosophy 

 of Illumination 

 
Dr. Zahra Zare

1
 

 

Abstract 
The allegory of light is known as one of the teachings of the prophets 

and the mystics, which implies the truth of oneness and the hidden 

realm. The mystery of light contains various objects and dimensions, 

including ontological as well as epistemological ones. One of the 

objects of light is the mystery of fire, which contains two 

contradictory aspects: in one aspect fire is light-giving, warmth-giving 

and life-giving; in another aspect it is disobedient, burning and 

catastrophic. Thus, in the spiritual traditions of the world it is applied 

to describe the Divine mercy and wrath. This is the issue that can be 

pursued in Islamic-Iranian wisdom and mysticism. 

Keyword: Light, Fire, Ashe, Ishraq, Divine mercy and Wrath. 
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Noor from the point of view of Mohammad Ghazali 

 

Dr. MohammadJafar Heidary
1
 

 

Abstract 

This article deals with the different meanings of the word "light" from 

the point of view of Imam Mohammad Ghazali. Searching for his 

work and looking at the views of this great scientist reveals the fact 

that he has investigated the word light in three ways. Firstly, light in 

the sense of the same visible light that is visible to the eye and 

Secondly, light means non-physical meaning that is not visible to the 

eye and And in the third stage, it examines the meaning of light, 

which is the very existence of God, the most precise being the third 

meaning. Like the great mystics, al-Ghazâlî refers to God as Light of 

lights and he believes that in the universe there is only one true and 

true being, which is God he believes that other beings are virtually 

called the word light. 

Keyword: Imam Mohammad Gazali, Light, Light of Light, Real 

Light, Figurative Light, Gnostic. 
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Elm_al_Noor in kash_shi’s philosophy 

 

Dr. Ali Asghar Jafari Valani
1
 

 

Abstract 
Zein_al_din_al_Kash_shi, one of the greatest and the most loyal 

pupils of al_Fakhr_al_Razi, has written his ideas about logic, 

metaphysics and physics in an amazingly comprehensive 

philosophical book:"hadayegh-al_haghayegh", which in his words is 

one of the kind. In the introduction, he explains how the book is 

arranged and why he has chosen that order of chapters. Sohrevardi's 

influence on Kash-shi could be seen in both system and structure of 

this book, specially in the fourth chapter of physics with the title 

"about rational soul". There is also another chapter at the end of 

metaphysics: "about Noor and it's divisions: material, rational and 

compound”, which the influence of Sohrevardi is clearly obvious; here 

all components of Sohrevardi's philosophy could be found, from 

expressions to arguments. Kash_shi in writing this chapter and 

definitions of Noor (light), Noor_al-anvar and hierarchy of Noor 

follows what Sohrevardi has said in Hekmat_al_eshragh. Kash_shi 

has set his goal to express the ideas of Sohrevardi and spread his 

words and also acts as a neutral part about the truth or falsehood of 

subjects which are about sohrevardi's philosophy.  

Keyword: Kash_shi, hadayegh_al_haghayegh, noor, Sohrevardi, 

Hekmat_al_eshragh. 
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Hadith ـ E Noor 
 

Dr. Ahmad Tamimdari
1
  

 
Abstract 
The motivation behind the theme is the issue of light and optical 

creation. Different nations and different religions and types of 

religions have expressed different views in the commentary and 

interpretation of creation, but in Islamic vision and the creation has 

begun from the origin of light and the principle of light which is 

conscious. All creation originated from the Absolute Light. The 

perfect human being is the most important manifestation of Absolute 

light that the whole universe was created for him and for his growth 

and development. The research method is a so-called survey method 

and in ancient terminology it is said library method. The result of the 

research is how optical creation and philosophy of light. It is difficult 

to prove propositions, of course, but the conclusion is that if we 

believe that the universe originated from the source of absolute light, 

of absolute wisdom, of science and of absolute power, it is better than 

either blind or deaf or by accident is? Which idea is better and more 

useful for living and hoping for a better life? 

Keyword: Hadith (Tradition), Light, Darkness, Fire, Creation. 
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Abstract 
without any doubt, Ibn-e-Heytham (Abū ʿAlī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan 

ibn al-Haytham, Latinized as Alhazen, c. 965 – c. 1040) is one of the 

most great optic scientists in the world. One thousand ago opened  a 

window in front of our eyes in optic studies by his book, Kitāb al-

Manāẓir (Latin: De Aspectibus or Perspectiva). He considered and 

criticized exactly the Greek scientists and revealed their mistakes. He 

was posed the most important practical scientist by his practical 

going-over. 

In this artical, his important role in optic studies according to his great 

work (Al-Manazir) will be explained and some important parts of Al-

Manazir will introduced. 

Keyword: optic, Ibn-e-Heytham, Kitāb al-Manāẓir, History of science. 
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