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ي شبخاختيار پور و  محمدكاظم يوسفدكتر
  

  138 8تابستان و  ، بهار8  و7  شمارة 

     مقدمه. 1
الدين توابع آن بيشتر در آثار شيخ شهابتصور غالب اين است كه عنصر نور و لوازم و 

اي و در فلسفة ذوقي و نظام انديشه.) ق..هـ 582مقتول (يحيي سهروردي، شيخ اشراق 
رسد كه مفهوم نور از آغاز  اما به نظر مي، باشدخاص او نقش بنيادي و محوري داشته

كه  آنجا از. استفان اسالمي در كانون توجهات عارفان مسلمان قرار داشتهپيدايش عر
هاي قرآن و احاديث نبوي استوار است، بازتاب عرفان اسالمي عميقاً و اساساً بر آموزه

معرفي » نور«سورة نور كه خدا در آن خود را صراحتاً  35آياتي از قرآن همچون آية 
  قابل تأمل است؛ آياتي كه به نور خدا در وجود)ontology( و از ديد وجودشناسيكندمي

 )epistemological(شناختي  هاي معرفتهاي خاص اشاره دارند و آياتي كه به ارزشانسان
عنصر نور در هدايت انسان در صراط مستقيم الهي اشاره دارند، در آثار عرفاني ادب 

شناختي هاي وجود  به جنبههمچنين حضور احاديثي كه ناظر. فارسي قابل توجه است
كنند كه مرتبط با   تجلّي ذات باري تعالي معرّفي ميعنصر نور هستند و آن را اولين

شناختي عنصر نور و يا ناظر به جنبة معرفت) اولَ ما خَلقَ اهللاُ نُوري(انسان كامل است 
 »ت مؤمنفراس«كنند، همانند حديث شناختي آن را تبيين ميهاي معرفت هستند و ارزش

 . اين عرفاست اهميت بنيادين عنصر نور در نگاه ناظر به،در آثار صوفيانة ادبيات فارسي
سو حتي در اسامي  ها و مباني عرفان و تصوف از يكپيوند عنصر نور در معارف، آموزه     

 و وايحل ، اللّمعاتةـاشع، الهدايهمصباح، لمعات، نورالعلوم، اللمع في تصوفكتب صوفيه مثل 
شود و از سوي ديگر اين عنصر در آثار عرفاني به صورت  ديده ميالمصباح في التصوف

كند و اين نقش عالوه بر كاركرد آن  نقش محوري و بنيادين ايفا مي)motif(مايه بن
 مولوي نيز از مثنوي. براي تبيين مباحث عرفاني است» تمثيل«و » استعاره«در قالب 

مايه حدود ششصد و سي و هفت بار  و عنصر نور به عنوان بناين ديد مستثني نيست
هم به صورت يك حقيقت كلّي ، در اين كتاب عنصر نور. است در اين كتاب تكرار شده

هاي ويژه و داراي  شناختي و هم به صورت عنصري مالزم با انسانو مستقل هستي
  .است كاويده و تبيين شده،شناختي خاصمعرفت وجوه
اي، ابتدا چند اثر از آثار عرفاني  ايم كه با رويكردي مقايسه ن مقاله كوشيدهدر اي     

  و باالخره به بررسيمثنويسپس به بررسي عنصر نور در   را بررسي كنيم،مثنويقبل از 
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ايم و  پرداخته) ق. هـ636(الدين ابن عربي حضور اين عنصر در آثار پيروان محيي
ترين آثار عرفاني تا قرن نهم هجري  در بعضي از مهماهميت عنصر نور و مالزمات آن را 

  .ايم نشان داده
  
  عنصر نور در آثارصوفيانة قبل از مثنوي. 2
 ةهجويري در تحميدي): ق.  هـ465حدود ( علي بن عثمان هجويري المحجوبِ كشف 1-1

 كند ياد مي» ب مرده با انوارِ ادراكش قلوةكنند زنده«اين كتاب از خدا به صفتِ 
» بيان راه حق و كشف حجب بشريت« كتابش را ة او وجه تسمي).1:1381يري، هجو(

وي براي شرح و . مستقيم با عنصر نور مرتبط است  كه به طور غير)4 :همان(داند مي
حجاب (كشد و از حجاب ريني تبيين سخن خود بحث نظري قابل توجهي را پيش مي

او . كندياد مي) ل كشفحجاب عارضي و قاب(و حجاب غيني ) ذاتي و هميشگي
در حجاب غين گرفتار باشند و «سازد كه كتاب را براي آناني نوشته كه خاطرنشان مي

 »در دلشان موجود باشد تا به بركت اين كتاب آن حجاب برخيزد» نورحق«اي از  مايه
  ).6 :همان(

 به صورت بسيار» الطّوالع«و » وامعاللّ«، »وائحاللّ« هجويري در جايي از كتاب از الفاظِ     
 »تجلّي«همچنين در مورد لفظِ ). 500 :همان( )1( كندمجمل و در حدود نيم سطر ياد مي
تأثير انوار حق به حكم اقبال بر دل «دهد و آن را در حدود پنج سطر توضيح مي

 جز مواردِ. )504 :همان( داندمي» مقبالن كه شايستة آن شوند كه به دل، حق را ببينند
هجويري كه از مسلك جنيدي پيروي » محورِ صحو«مدار و ر ديدگاه شريعتياد شده د

شود و  مند و مبسوطي در مورد عنصر نور ديده نميبحث نظام) 6 :همان، مقدمه(كند مي
  . شريعت پا را فراتر ننهاده استةهجويري در اين مورد از محدود

در قسمت شرح الفاظ قشيري نيز  ):ق. هـ465( ابوالقاسم قشيري رسالة قشيرية 2-1
او در بحث . دادقرار مي» ستر«پردازد و آن را در برابر مي» تجلّي«اش به شرح  رساله

از » مشاهده«اما در بحث ) 116: 1381 قشيري،( كندنمي» انوار حق«اي به  تجلّي اشاره
تواتر انوار تجلّي بر دل سالك كه «و » تابيدن آفتاب شهود از برج شرف به سر سالك«

لوائح، لوامع و « قشيري نيز الفاظ ).118 :همان( گويدسخن مي» در مقام مشاهده است
 بدون اينكه از )120:همان(گويد سخن مي» برق كشف«دهد و از را توضيح مي» طوالع



82    

    
 

ي شبخاختيار پور و  محمدكاظم يوسفدكتر
  

  138 8تابستان و  ، بهار8  و7  شمارة 

بر مبناي حديث ) در فراست( كتاب 35اما در باب . ني به ميان آوردسخ» انوار حق«
 بحث مفصلي از قول )367 :همان(» اهللا ن انّه ينظُرُ بِنورِ المؤمِةـاِتَّقُوا فِراس«نبوي 

متفرِّس به نور خداي «از جمله اينكه . كشدپيش مي» نور خدا«صوفيان بزرگ در مورد 
 :همان (»بنگرد و آن سواطع انوار بود كه در دل بدرخشد معاني بدان نور ادراك كند

دارد روشن مي» مشاهدت«و مقام »لّينور تج« در جاي ديگر ارتباط فراست را با ).369
  ).386 :همان(
در هفتاد و پنج فصل اين كتاب عناصر بصري  .):ق.  هـ520( احمد غزّالي سوانحِ 3-1

هاي كليديِ عشق، عاشق و از قبيل چشم، ديدن، آينه، حسن، جمال به همراه واژه
 طوالع و لوائح و معشوق فراوان است، اما در آن اثري از الفاظي چون تجلّي، لوامع،

كه در آثار متقّدم است، ديده  مشاهدت در معناي اصطالحي و مرسوم صوفيه آنچنان
كند و عشق براي بيان حقايق عشق استفاده مي» آينه«غزّالي از تمثيل . شودنمي

 29: 1368 غزالي، (داند عاشق و معشوق، هر دو، مية جمال معشوق يا آينةعاشق را آين
  ).102و 

» عشق« استعاري از تمثيل نور در مورد موضوع ة، استفادسوانح قابل توجه در ةتنك     
و بود و نبود ذره را در » ذره«داند و عاشق را مي» آفتاب«او معشوق حقيقي را . است

 گويد سخن مي» نور عشق« و در فصلي ديگر از ).10:همان(داند هوا درگروِ تابشِ آفتاب مي
» تابش عشق الهي« و در فصل بعدي از )52 :همان(» بدتادر درون عاشق مي«كه 

 به ايوان )17قرآن كريم، سورة اعراف، آية .نك(» الست بربكم«گويد كه در ازل با سخن مي
تابد؛ برخالف عشق  مي» درون ما«ها را شفاف كنيم از  ما تابيده است و اگر ما پردهِجان

   ).53: 1368، غزالي( )2( رود خلق كه از بيرون به درون مي
ترين  ترين و پررنگجدي ):ق. هـ525مقتول به سال (القضات همداني   عينتمهيداتِ 4-1

هاي اين حضور عنصر نور و مالزمات آن در آثار عرفاني ادبيات فارسي ابتدا در نوشته
اين كتاب محمل . شود او ديده ميتمهيداتعارف شوريدة همداني و مخصوصاً كتاب 

هاي عرفاني در مورد عنصر نور است و بحث نور و لوازم و توابع آن از  ترين بحثعميق
و بار در آن مطرح » چهل و پنج«حدود ... قبيل نوراهللا، نور محمد، نور انبيا، نور اوليا و 

 اين است كه عنصر نور در اين كتاب نه به تمهيدات مهم در ةنكت. شده استتبيين 
 »شناختي هستي« به صورت حقيقتي كه جنبة صورت مجازي، استعاري و تمثيلي بلكه
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 صورت دال است نه اينكه به» مدلول«دارد به كار رفته است؛ يعني عنصر نور خود 
اي از قرآن   در تفسير آيهتمهيداتالقضات در همان ابتداي  عين. براي مدلولي باشد

ر جاهاي و د )2: 1370، القضات عين(داند را نور مي) ص( محمد)15سورة مائده، آية (
 :همان( آورد را مي» نور ابليس«و » نور سياه «ةگون ديگر كتاب بارها تعبير پارادوكس

اصل و حقيقت آسمان و «ويژه در تمهيد آخر كتاب با عنوانِ   به).270، 261، 119، 49
كاود و تبيين  موضوع را از لحاظِ نظري عميقاً مي» و ابليس آمد) ص( زمين نور محمد

عين .  نور، داردة سور35 ة آيويژه اي از آياتِ قرآن، بهرها و تعبيرهاي ويژهاو تفسي. كندمي
 :همان(» اصل وجود آسمان و زمين نور او آمد« :نويسدالقضات در تفسير اين آيه مي

 :پروردها از زمين، نظرية اصلي خود را مي او سپس با جدا كردن و تمييزِ آسمان. )257
ام كه دو نور باشد كه اصل آسمان و زمين و  ه رمز گفتهسپس اين سموات و ارض خود ب«

  ).258 :همان(» يكي نور محمد و يكي نور ابليس: حقيقت ايشان دو نور است
بخشد و اي ميكه او از يك سو به عنصر نور حيثيت و شأن ويژه شودمالحظه مي     

عالم (س، اصل زمين شمارد و از سوي ديگر با نور دانستن ابليمي» اصل هستي«آن را 
 تاريك هستي، راه ناهموار تبيينِ فلسفي و كالمي يگانه شدن تثليث ةو نيم) مادي

القضات  شناختي عينتلقّي هستي. كند كوبد و هموار ميرا مي»  زمين-ها  آسمان-خدا«
اش، نظرية او را عمق و غنا از نور سياه يا نور ابليس همراه با برداشت رمزي و استعاري

بيني قدما عرش يا فلك نهم، مرز ميان عالم ماده و عالم  از آنجا كه در جهان. بخشدمي
 گيردجاي مي» در باالي عرش«القضات  شود، نور سياه در نظر عينمعنا محسوب مي

 او عقيده دارد كه عارفانِ عاشق .)49 :همان(حريم الهي است » دار پرده«  و)118 :همان(
را بر پاية حديثِ نبوي » نور احمد«و ) همان(اند رت كردهعبا» زلف«از نور ابليس به 

  ).117 :همان(داند نور احد مي» خد و خال« ،»اول ما خلق اهللا نوري«
  
  )ق.  هـ672( عنصر نور در مثنويِ موالنا .2

رسد كه مولوي به عنصر نور نه به عنوان يك حقيقت كُلّي  به نظر ميمثنويبا بررسي 
 .نگرد ختي، بلكه به عنوان عنصري كه همواره با انسان مرتبط است ميشناو مستقلِ هستي

شناختي عنصر نور توجه دارد و آن را همواره مالزم مولوي بيشتر به ارزش معرفت
نگاه مولوي به عنصر نور . داند و اولياء، مي همانند انبياء،هاي واال انسان، آن هم انسان
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سورة  قرآن كريم،(» آية نور«عبيرهايي كه از ت. در چارچوب قرآن كريم و شريعت است
 اهميتي است كه مولوي به ةدهند  آمده است، نشانمثنويدر چند جاي  )35 آية نور،

هاي پيامبران و  او در دفتر ششم نور صورت و درون دل. دهد قرآن و احاديث نبوي مي
تابد اما  را بر نمياي از آنداند كه حتي كوه طور هم ذرهمي» نور حق«اوليا را همان 

او جسم . كنندانبيا و اولياي خدا با قدرت حق آن نور را تحمل مي» دل«و » جسم«
  :داندمي» زجاجه«و دلشان را » مشكات«انبيا را 

  يوسف و موسي ز حق بردند نور
  از كمال قدرت ابدان رجال...

  اي آنچه طورش برنتابد ذره
  گشت مشكات و زجاجي جاي نور

  ات دان دلشان زجاججسمشان مشك
  

دورـــــدر رخ و رخسار و در ذات الص  
 چون احتمال يافت اندر نور بي

 ايقدرتش جا سازد از قاروه
  )3(درد ز نور آن قاف و طور كه همي

 تافته بر عرش وافالك اين سراج
  )970:1382مولوي،   (                      

 سمائي و لكن وسعني قلب عبدي ما وسعني ارضي و«و از اين گذرگاه به حديث 
زند و نور را همان خدا ة نور را به اين حديث قدسي پيوند ميو آي )4( رسد مي »المؤمن

 مؤمن را ة قابل توجه اينكه مولوي كيفيت گنجيدن نور خدا در دل بندنكتة. داندمي
 نبايد اين دارد كه منظور از قلب در اين حديثداند و از اينجا معلوم ميمي» چونبي«

  : درون قفسة سينه باشدةعضو صنوبري تپند
كرد آن ختم رسل    زين حكايت 

خكه  و  افالك  در    الـنگنجيدم 
  فـدل مؤمن بگنجيدم چو ضي در

  زلــزال لم يــــك الييـــاز مل
  وس با عالــــول و در نفـــدر عق
   كيف چون و بي چگونه بي ز بي ز
     )همان(                                     

       
اي كه چون خداي را بيند نور وجه دريغا بنده«نويسد  ميتمهيداتالقضات در عين     

 ةمشكو به بيننده چنان نمايد كه نور چراغ از پس آبگينه و آبگينه در -  تعالي-خداي
: 1370، القضات عين(» باشد) ص (، جان بيننده باشد و زجاجه نور محمدةمشكواين . باشد
206.(   
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» جان« را ةمشكوالقضات يابيم كه عينالقضات با مولوي درمي نظر عينةبا مقايس     
داند و آن را همچون دل و جان او انسان پاك را مشكات مي» جسم«مؤمن ولي مولوي 

  . كند قابلِ نور خدا تلقّي مي
  
  هاي عنصر نور در مثنوي  ويژگي1-2
   نور خدا با انسان كامل و اولياي حقة رابط1-1-2

داند كه خدا به واسطه و از طريق آن، نور رحمت اي مي»آيينه«مولوي انسان كامل را 
ها و زمين  اي كه بدون وجود او آسمانآيينه. تاباندها و زمين مي خود را بر تمام آسمان

  :شكافند ميتاب تحملّ تابش مستقيم نور مطلق الهي را ندارند و از هم
بي چنين آيينه از خوبي من         

  بر دو كون، اسب ترحم تاختيم
  گر بدي پرده ز غير لُبس او 

  

 بر نتابد نه زمين و نه زمن
 اي برساختيمآيينه پس عريض

 پاره گشتي گر بدي كوهِ دوتو 
  )970:1382مولوي، (                         

» امام حي قايم«مولوي در دفتر دوم از آيت نور و قنديل و مشكات در توصيف      
زمينة اين توصيفات، نوعي تفسير و برداشت خاص عرفاني از آية در پس. كنداستفاده مي
از نظر مولوي امام . داندمي» هاي نور حقپرده«مولوي اولياي حق را . شود نور ديده مي

تر از خودش، كه اي است كه نور خدا را به اولياي پايين دوري، واسطهقائم در هر حي
 تر بهرساند و نور خدا به واسطة اولياي پايينهمچون قنديل و مشكات هستند، مي

  :كند اشاره مي» دار بودن نور حق  مرتبه«همچنين مولوي به ويژگي . رسدهاي ديگر مي انسان
  او چو نور است و خرد جبريل اوست

  ن كه زين قنديل كم، مشكات ماستوا
  زانكه هفصد پرده دارد نور حق
  از پس هر پرده قومي را مقام

    

 وان ولي كم ازو قنديل اوست
 هاست نور را در مرتبه ترتيب

 هاي نور دان چندين طبقپرده
 هاشان تا امام اند اين  پردهصف صف

  )202:1382مولوي،(                      
  روحدت نو 2-1-2

هايي است كه هم در عرفان نظري و وحدت وجودي ابن  ويژگي وحدت نور از ويژگي
شود و چون غالباً آن را از  و آثار عرفاني ديگر ديده ميمثنويعربي و پيروانش و هم در 
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. كمتر مورد توجه شارحان و محقّقان بوده است پندارند،  تمثيل و استعاره ميةمقول
اي دست يافت كه هم در توان به نكات ارزنده ن ويژگي ميحال آنكه با بررسي دقيق اي

، مثنوي وحدت وجود و هم در بررسي و تحليل آثار عرفاني، همچون ةفهم و تبيين نظري
، نور )52 :همان(نور حق : يما ، ما با انواع نور مواجهمثنويدر نگاه نخست، در . آيدبه كار 

، نور ابراهيم )35 :همان() ص(د نور احمد  نور انبياي الهي مانن،)154 :همان(فرشتگان 
 ،)260:همان( نور موسي ،)188 :همان ( نور خضر،)376 :همان( نور داوود ،)229 :همان(
 و 203 :همان(نور قرآن ، )562 :همان( نور سليمان ،)205 :همان(ور انبيا به طور كل ن

، نور )413 :همان(ماز ، نور ن)226 و 537، 936، 451 :همان( نور اوليا، نور عارف ،)489
 ).536 و 686، 418 :همان(، نور لباب )عقل كل(، نور عقل )115 :همان(تسبيح و تهليل 

كه  هاي مختلف نوري واحدند اين نورها جلوهةيابيم كه هماما با بررسي دقيق در مي
هاي  هدف موالنا از توجه و اهتمام به اين انوار، بيان ارزش. است »نور حق«همان 
مولوي وحدت خدا و پيامبران را از ديدگاه وحدت نور، .  نور حق استشناختي معرفت

او در دفتر  .كنديعني همان نور واحد خدا كه در دل و جان پيامبران است، توصيف مي
دهد، آنكه به صورت ضمني و به تلميح تفسيري از آية نور به دست مي عالوه بر پنجم،

 وحدت نور تبيين ةري اديان را نيز با نظريپيامبران الهي و وحدت جوهيكي بودن 
شناختي، عامل  شناختي و معرفت او نورالهيِ جان انسان را، از لحاظ هستي. كند مي

ندارد چيزي جز )  نور خدا(جان  داند و دلي را كه نورارزشمند شدنِ دل و جسم او مي
  :داند قاروره نمي

  چون نباشد نور دل، دل نيست آن
   جان نورِآن زجاجي كو ندارد

   مصباح است دادِ ذوالجاللنورِ
  الجرم در ظرف باشد اعتداد
  نور شش قنديل چون آميختند

  ست ها مشرك شده ود از ظرفـآن جه
  چون نظر بر ظرف افتد روح را 

  

 چون نباشد روح، جز گل نيست آن
 ست قنديلش مخوانبول و قاروره

 صنعت خلق است آن شيشه و سفال
 تحادها نبود اال ا در لهب

 نيست اندر نورشان اعداد و چند
  ستدرك شدهــن و مـور ديد آن مؤمـن

  وح راـــــث را و نـــند شيــپس دو بي
)  789 :همان(                              
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اجسام (داند كه در ظروف  متعدد بينيم كه مولوي جان انبيا را نور واحدي ميمي     
قرار دارد و تعدد و جهات در ) هاي خاصي هستند كه محكوم به زمان و مكانمتعدد 
مولوي نور خدا را به طور . هست اما نور، يكي بيش نيست) اجسام و ابدان(ظروف 

داند و موضع او در اين مورد با هاي پاك مي خاص و پيوسته با وجود مالئكه و انسان
 ةمولوي ستايند. كند دانند، فرق مينور مي وجود را ةموضع ابن عربي و پيروانش كه هم

 ةهاي خاص است در حالي كه در انديش نور خداست كه متعلّق به انبيا، اوليا و انسان
   ).498: 1382، كاكايي(وحدت وجودي ابن عربي نور يا خدا همان وجود است 

ل تمثي( برداشت آنها از يك تمثيل ةتفاوت نظر مولوي و ابن عربي را در نحو     
 از سورة التّين 6 مولوي در دفتر پنجم در تفسير آية. توان سنجيدمي) هاي رنگيشيشه

كند و عقيده دارد كه جمال و قدرت و فضل و قرآن، به ويژگي برگشت نور اشاره مي
هستند كه به طور موقّتي و عاريتي به ) خداي متعال(هنر، پرتوي از خورشيد وجود 

  :گردندي خدا باز مياند و به سوسوي ما سفر كرده
  ها گردند چون استارهباز مي

  جايگاه پرتو خورشيد شد وا
   خوبانت رنگآن كه كرد او در رخِ

  رنگ آن نور راهاي رنگشيشه
  رنگهاي رنگچون نماند شيشه

  

 نور آن خورشيد زين ديوارها
 ماند هر ديوار، تاريك و سياه

 رنگست از شيشة سه انور خورشيد
 چنين رنگين به مانمايند اينمي

 رنگت كند آنگاه دنگ  نور بي
  )708: 1382، مولوي   (                      

  
شناختي   خود، از اين تمثيل برداشت و نتيجة معرفتةموالنا بنا به رويكرد و روشِ ويژ

  :گيردو كاربردي مي
  خوي كن بي شيشه ديدن نور را 
  قانعي با دانش آموخته

  د كه تااو چراغ خويش برباي
  

 تا چو شيشه بشكند نبود عما
 در چراغ غير، چشم افروخته

  )5(تو بداني مستعيري نه فتا
  )همان(                                          

 شناختي دارد و به قول از همين تمثيل، برداشتي هستيالحكمفصوصابن عربي در      
  :بردهاي بحث وحدت وجود بهره ميهترين جنب چيتيك از آن در تبيين غامضويليام
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هاي رنگي عبور ادراك ما از اشياء در وجود شبيه ادراكي است كه از نوري كه از شيشه«
زيرا فقط نور . بينيمهاي مختلفي وجود دارند، فقط يك نور مي گرچه رنگ. كند داريممي

حكام و آثاري كه گويد كه مظاهر خدا به جهت كثرت اعربي مياز اين رو ابن. وجود دارد
شود متعددند ولي به دليل وحدت وجودي كه از طريق آنها ظهور از آنها صادر مي

در حالي  قرار دارد - ظهوري كه همان وجود است-وحدت در ظهور اشيا. يابد، واحدند مي
 خود با كه كثرت در اعيان آنهاست كه وجود في نفسه ندارند از اين رو خدا در وحدت

   ).32 و31: 1383، چيتيك(»  است ولي با اشيا يكي نيستوجود اشيا يكي
  برگشت نور 3-1-2

هاي پاك است كه بدون  در نظر موالنا نور حق عنصر معنوي و ماورايي وجود انسان
  :گردد نور بر مياءِهاي دنيا آلوده گردد به سوي منش اينكه به تعينات و ناپاكي

  نور مه آلوده كي گردد ابد
  اگردد به ماهجمله پاك و او ز

  وصف پاكي وقف بر نور مه است 
  زان نجاسات ره و آلودگي

  عي بشنود نور آفتابرجِاِ
  ها برو ننگي بماند گلخن نه ز
   ديده و نور ديده بازگشتنورِ
  

گر زند آن نور بر هر نيك و بد؟  
 همچو نور عقل و جان سوي اله
 تابشش گر بر نجاسات ره است

 گينور را حاصل نگردد بدر
 سوي اصل خويش بازآمد شتاب

 ها برو رنگي بماند گلشن نه ز
 ماند در سوداي او صحرا و دشت

  )719: 1382، مولوي(                
نامه هم ديده   كه در نيمثنوي اصلي ةماي براساس طرح كلي و ساختار و درون     
 قرآن،(ا الَيه راجِعون  شريفة انّا هللا و انّةگردد و طبق آيشود و ني به نيستان بر مي مي

 نور عقل و جان همچون روحِ دور افتاده از اصل، به اصلِ خود باز )156 آية سورة بقره،
اما نكته اينجاست كه اين نور، همچون پرتو خورشيد، هرگز از اصل خود جدا . گرددمي

 اعراف،سورة  قرآن،: نك(داند، موالنا در توصيف قرآن كه خدا آن را نور مي. نبوده است
همواره پيوسته است و ) حق(گويد كه قرآن نور حق است كه به خورشيد  مي)157 آية

  :رسانداي است كه مدام فيض ميچشمه
  نور خورشيدم فتاده بر شما
  نك منم ينبوع آن آب حيات

  

 ليك از خورشيد ناگشته جدا
  اتــمم ان را ازـــانم عاشقــــتا ره

  ) 489: 1382، مولوي(                   



 89   اي نور در مثنوي با  بررسي مقايسه   

ترين آثار عرفاني ادب فارسي مهم  
   

 

 138 8 ، بهار و تابستان8 و7شمارة  

  پاك بودن و آلودگي ناپذير بودن نور 4-1-2
نور مطلق و . گويد كه هستي ولي حق پر از نور حق استموالنا در توصيف ولي حق مي

هاي  بسيطِ حق، هرچند در جسم تاريك و مادي و مركب قرار گرفته باشد، به پليدي
  :شودجسم، آلوده و مركّب نمي

  جام مي هستي شيخ است اي فليو
  نور حق است پرّ و ماالمال از

  نور خورشيد ار بيفتد بر حدث
  

  ديوكاندرو اندر نگنجد بولِ
 جام مي بشكست، نور مطلق است
 او همان نور است، نپذيرد خَبث 

  )300:همان  (                                 
   ذو مراتب بودن نور 5-1-2

او در دفتر اول  .دانداي درجات و مراتب ميامري دار  همانند وجود،،موالنا نور واحد را
اي معنوي حاصل از نور داند و نور چشم را لطيفهانوار درون انسان را پرتو نور  حق مي

  :دانددل حاصل شده و نور دل را هم پرتو نور حق مي
  نورِ نورِ چشم خود نورِ دل است 
  باز نورِ نورِ دل نورِ خداست 

  

 اصل استها ح نورِ چشم از نورِ دل
 كو ز نورِ عقل و حس پاك و جداست 

  )52 :همان(                                        
داند  نور روح مية نتيج-كه پيهي بيش نيست-او در دفتر چهارم بينايي چشم را 

    :شودكه حتي در خواب باعث بينايي انسان مي
  سنگ است پيه چشمتاندو درم

  به خواببيند  نور، بي اين چشم مي
  

 نور روحش تا عنان آسمان
چشم بي اين نور چه بود جز خراب؟  

  )587 :همان (                                   
   موقوف بودن نور به قابليت يا تأييد خداوندي6-1-2

 نه هر - مؤمنةگونه كه در حديث قدسي نيز آمده است كه خدا در دل بند همان
تواند نور حق را گنجد، مولوي نيز عقيده دارد كه چشم و دل انسان ميمي -انساني

    :است» رياضت«كسب كند اما براي اين امر استعداد و پاكي خاصي الزم و موقوف 
  رب ها اندك اندك باز زين خورش

  تا غذاي اصل را قابل شوي
  

 كان غذاي خر بود نه آن حر
 هايِ نور را آكل شويلقمه

  )590 :همان (                                
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مولوي در آغاز دفتر پنجم در ضمن ستايش حسام الدين و تشبيه او به نور انجم و      
 مردمِ مانده در ظلماتِ وهم و ةخواند  كه بايد نورِ ديدمي»نور حق«خورشيد، اور را 

  :گمان باشد، اما هر كسي مستعد اين نور نيست
  

   جانابِنور حقّي و به حق جذّ
   خَوششرط، تعظيم است تا اين نورِ

   تيزگوشنور يابد مستعدِّ
چشماني كه شب جوالن كنندسست

    

 اند و گمان وهمخلق در ظلماتِ
 كشديدگان را سرمهگردد اين بي

 كو نباشد عاشق ظلمت چو موش
  ايمان كنند؟ ةكي طواف مشعل

  )668 : همان(                              
  :داندتر اول كسب اين نور را موقوف تأييد خدا ميو در دف

  
  گفت تأييد خدا بِه اي مهان
  قوتم بخشيد و دل را نور داد

  

 ورنه خرگوشي كه باشد در جهان؟
 نور دل مر دست و پا را زور داد

  )62: همان(                                 
  :دانداني ميو در جاي ديگر كسب اين نور را موقوف بخت و اقبال آسم

  
  چون ورا نوري نبود اندر قران

  
نور كي يابند از وي ديگران؟  

  )98  :همان(                                
  شناختي نور حق هاي معرفت ارزش 7-2-1

صدري (هاي آن مربوط به طبيعتِ معرفت و زمينهةشناسي؛ يعني نظري از لحاظ معرفت
نور حق گوهري معنوي است كه باعث بينايي انسان و ). 837: 1381، افشار و ديگران

 انسان، توان او ةشود و چون با توجه به محدوديت حواس پنجگانمعرفت به حقايق مي
براي شناخت عوالم فوق حسي و ماورايي اندك است، اين گوهر ارزشمند معنوي، 

  . آوردامكان دستيابي انسان را براي معرفت اين عوالم فراهم مي
 »نَفس شناخت و علم و معرفتِ خالص«شناسي  از نظرگاه معرفتمثنوينور حق در      
واسطه كه مستقيماً از منبع معرفت كه  يك نوع معرفت شهودي و شناخت بي. است

 رحمانيت و ةگونه كه خداوند دو جنب آيد و همانجوشد و بر ميذات حق باشد، مي
 ة رحمانيت شامل شعور ذاتي و فطري و ناخودآگاه همةرحيميت دارد، اين نور از جنب

 شود؛ يك نوع علم حضوري وموجودات، اعم از انسان و گياه و حيوان و جماد مي
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گونه  رحيميت همانةاما از جنب.  مخلوقات آن را دارندةواسطه و ناخودآگاه كه هم بي
 نظر مولوي چشم و دل وطنِ نور خدا در. كه گفتيم اين نور تنها به انسان تعلّق دارد

  :انسان متقي است
  نور در چشم و دلش سازد سكن

  
 بهر چه سازد؟ پي حب الوطن 

  )646 :همان    (                           
 ةداند و تفسيري عرفاني از آيدر جاي ديگر تخت دل پاك مؤمن را جايگاه خدا مي

  :دهدمي سورة طه ارائه 5
  العرش استوي بين كه الرّحمن علي  اتخت دل معمور شد پاك از هو

  )154 :همان(                           
اتقوا «مولوي در شرح حديث نبوي . شودمي» بين غيب«با نور خدا انسان مؤمن      
گويد كه نور خدا در دل مي) 416:1364كوب، زرين(» اهللا  المؤمن انّه ينظر بنورةـفراس

  :شوديب ميمؤمن عاملي براي ديدن عالم غ
ر و ن ب نظر  ي ر  ا ود مؤمن  ب ن  غيب مؤمن را برهنه چون نمود   اهللا 

  )60 :همان(                              
شود كه او به چنان بصيرتي همچنين نور خدا در چشم و دل انسان متقي باعث مي     

  :دست پيدا كند كه مغرب و مشرق و حال تمام مردم مغرب و مشرق را ببيند
  ود تنها نديد آن متّقيحال خ

  
 بلكه حال مغربي و مشرقي  

  )643 :همان(                              
شناختي نور حق اين است كه عارف بدون آنكه فعل و قولي از مردم   معرفتةبهر     

مولوي از عارفان كه نور درون . كندظاهر شود بر ضماير مردم و قلوب آنان اشراف پيدا مي
 ةواسط آنها داراي شناخت شهودي و بي .كندياد مي» جواسيس قلوب«ا تعبير دارند، ب

  :گفتار و كردار و بدون استفاده از حواس ظاهري همچون چشم و گوش هستند
  حاجتش نايد به فعل و قول خوب
  ليك نور سالكي كز حد گذشت

  اش فارغ آمد از شهودشاهدي
  ستنور آن گوهر چو بيرون تافته

  

جواسيس قلوبم احذروهم ه 
 ها و دشت نور او پر شد بيابان

 ها و جانبازي و جود وز تكلّف
 ست ها فراغت يافته زين تسلّس

  )677 :همان   (                          
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  :شودنور حق سبب معرفت شهودي، قلبي و حضوري و بدون تقليد مي    
   تقليد جستةآن كه او از پرد

   نور پاكش بي دليل و بي بيان
  

  نور بايد پاك از تقليد و غول
  

 او به نور حق ببيند آنچه هست
 پوست بشكافد در آيد در ميان

  )598 :همان(                             
  بي فعل و قول مرد را  شناسد  تا 

  )226 :همان(                              
» نور خوردن«يا » ور نوشيدنن«واسطه با تعبير موالنا از اين معرفت شهودي و بي     

  :غذاي جان عارفان نور عقل كل است كه آن نيز خود پرتوِ نور حق است. كند ياد مي
  مايده عقل است ني نان و شوي
  نيست غير نور آدم را خورش

  

 نور عقل است اي پسر جان را غذي
 از جزِ آن جان نيابد پرورش 

  )589 :همان(                               
  :گويدر جاي ديگر از نور نوشيدن شيخ كامل سخن ميد

  خوردنوشد مگو نان مينور مي
  

 چرد كارد به صورت ميالله مي
  )780 :همان(                               

اليقين اليقين بل حقّ اوهام و تصورات دور است و به عينةصاحب اين نور از هم
  :گويدبان شيخ ابوالحسن خرقاني ميمولوي در دفتر ششم از ز. رسيده است

  اين قَدر خود درس شاگردان ماست
  تا كجا؟ آنجا كه جا را راه نيست

    دور    تصويرات و  اوهام  همه از 

  ملحمة ما تا كجاست؟كرّ و فرِّ
 برق مهِ اهللا نيست جز سنا

  )934 :همان( نورِ نورِ نورِ نورِ نورِ نور 

در اين . رحماني آن شعور ذاتي و فطري تمام موجودات استگفتيم كه نور در مفهوم      
كند، اما ما چون مفهوم، نورخدا حتي عالم افسرده و جماد را سميع و بصير و خوش مي

مولوي عقيده دارد كه نور الهي، . اندرويم، جمادات با ما خاموشبه سوي عالم جمادي مي
 و شعور ذاتي و ناخودآگاه و متصل خود سراسر علم و معرفت و نَفسِ علم و معرفت است

  :شود كه خاك و باد و آب و آتش بينا شوندباعث مي) خدا(به منبع فيض 
  تر كور از زمينچشم نيست خود بي

  نور موسي ديد و موسي را نواخت
  شررخاك و آب و باد و نارِ با

  

بين اين زمين از فضل حق شد خصم
 خسف قارون كرد و قارون را شناخت

 خبر ا ما و با حق باخبر ببي
  )260 :همان          (                       
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  ضد بودن نور حق بي 8-1-2
ها كه در عرفان وحدت وجودي ابن عربي هم  مولوي در دفتر اول با تمثيل نور و رنگ

  :داند كه نور حق ضدي نداردشود، علت پنهان بودن نور حق را آن مي ديده مي
  تي تو نور نور دانسپس به ضدِّ

  نور حق را نيست ضدي در وجود
  الجرم ابصار ما التدركه

  

نمايد در صدور ضد را ميضد 
 تا به ضد او را توان پيدا نمود

وبين تو از موسي و كه ، يدرك هو  
  )52 :همان (                              

وي براساس . تكيه دارد تنزيهي نور حق ةها نيز بر جنب مولوي در تمثيل نور و رنگ     
عامل پنهان بودن و ناشناخته بودن نور حق را » تُعرف االشياء باضدادها«اصل فلسفي 

  : كندشيخ شبستري نيز بر همين اصل تكيه مي. دانددر ضد و مانند نداشتن آن مي
  حق را نه ضد است و نه ند استولي            اشيا به ضــد اســـت ةظهور جمل

  ) 42: 1374، الهيجي(                                                                                   
اشاراتي كه به   سورة اعراف و143 سورة انعام و آية 103مولوي با اشاره به آية 

دهد كه در مورد عنصر نور، به قرآن و  دارد نشان ميمثنويجايِ  آيات قرآن در جاي
اما اين امر هرگز سبب . نهد قرآن پا را فراتر نمية است و از محدودشريعت وفادار

هاي عرفاني و عميق از آيات  شود، بلكه او با تفسيرها و برداشتانديشي او نميخشك
  .دهدهاي درخشان خود را در بستر عرفان كاربردي و عملي ارائه مي قرآن، ديدگاه

  
  عربي و شارحان آثار او نگاهي به عنصر نور در آثار پيروان ابن .3

بر اساس ساختار و الگوي عربي و پيروانش از آنجا كه نگاه و رويكردشان در آثار ابن
 كه از تفسير و تأويل آيات قرآن و احاديث ستمند ا شناختي منسجم و نظام هستي

براي نمونه ابن . كنداي پيدا ميشناسي ويژه هستية، عنصر نور جنبحاصل شده است
 عالوه بر اينكه در فصوص مختلف از عنصر نور سخن به ميان الحكم صوصفعربي در 

 نور را با ةكند و رابطرا به اين عنصر مختص مي) فص يوسفي(آورد، فص نهم مي
 .كن(داند مي» وجود«دهد و آن را همان نشان مي» خيال«و » عالم مثال«عناصر 
تأويل  اين گروه از عارفان كه  درك توصيفات دقيق، پيچيده و عميق).221:1366 پارسا،

اند، به كار گرفته» وحدت وجود«شناختي  را براي تبيين نظرية هستيو تفسير عرفاني 
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كه » حقيقت محمدي«و » اعيان ثابته«بدون درك مفاهيم بنيادي و كليدي همچون 
پذير پيوند دارند، امكان) اش شناختيدر معناي عام و هستي(هر دو با مفهوم تجلّي 

با نگاهي گذرا به بعضي از آثار اين گروه از عارفان، اهميت عنصر نور را به عنوان . تنيس
  :عنصري بنيادين مي توان استنباط كرد

طور   اين كتاب بهةدر بيست و هشت لمع ):ق. هـ688( فخرالدين عراقي لعمات 1-3
 يازدهم، از ةبراي نمونه در لمع. روييممستقيم و  غيرمستقيم با حضور عنصر نور روبه

براي حل پارادوكس وحدت و كثرت ) مورد بحث ابن عربي(تمثيل نور و آبگينه 
داند كه تغير . صاحب كشف، كثرت در احكام بيند نه در ذات«: بردگونه بهره مي بدين

 نور به. احكام در ذات اثر نكند، چه ذات را كمالي هست كه قابل تغير و تأثّر نيست
 ةدر لمع). 83: 1363، عراقي(» نشود اما چنان نمايد) پذير رنگ(الوان آبگينه منصبغ 

در ديدگاه وحدت » نور«و » وجود«شناختي و همانند هفتم از عشق، مفهومي هستي
. )68: همان( »ناگزير جمله اشيا است. عشق در همه ساري است«: كند وجودي ارائه مي

كه عالمش نام نهي، نوري داد فروغ آن جمال، عين عاشق را «: نويسد دوم ميةدر لمع
  پيداست كه عراقي).53 :همان(» تا بدان نور آن جمال بديد چه او را جز بدو نتوان ديد

داند كه حق نوري از ذات خود را نصيب حصول رؤيتِ جمال حق را منوط به اين مي
معنا كرد و به » چشم«توان را هم مي» عين «ة قابل اعتنا اينكه كلمةنكت. عاشق كند
معنا كرد و آن را از » ذات و حقيقت«نگاه كرد و هم » شناختي معرفت «ةآن از جنب

 را چنين شرح لمعاتجامي اين قسمت از . بررسي نمود» شناختيهستي«ة جنب
) فيض اقدس( غيبي -جمال معشوق كه مراد به فروغ آن اينجا تجلّي علمي«: كند مي

» نوري«پيش از تجلّي وجوديِ عيني، را كه عالمش نام نهي، »  عاشقةعين ثابت«است، 
 .)45: تا جامي، بي( » ثبوت در علم، تا بدان جمال بديدةيعني استعدادي داد در مرتب

نور وجودي خودش را بخشيد و ) اعيان ثابته(يعني حق تعالي به ذات و حقايق عالم 
: 1363، عراقي( عالم جلوة نور وجود حق تعالي هستند و وجود آنها خود، نور است ةهم
  ).  پاورقي83
توجه به عنصر نور و نقش محوري  ):ق. هـ720( شيخ محمود شبستري گلشن راز 2-3

شبستري در همان بيت اول . شودو بنيادين آن از ابتدا تا انتهاي اين منظومه ديده مي
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داند كه با نور جان او دل را همچون چراغي مي. كندبه تلويح آية نور را تفسير مي
  :استبرافروخته 

  به نام آن كه جان را فكرت آموخت
  

 چراغ دل به نور جان بر افروخت
  )34: 1374، الهيجي(                     

  :كندو در جاي ديگر بر همين معنا تأكيد مي
  اگر نوري رسد از عالم جان
  دلش با نور حق همراز گردد

  

 فيض جذبه يا از عكس برهان ز
وزان راهي كه آمد بازگردد  

  )64 :همان(                                 
شناسي، شبستري هر دو روش شناسي و روششود كه از لحاظ معرفتمالحظه مي     

اش، به او در جاهاي ديگر منظومه. داندعرفان و فلسفه را براي رسيدن به حق روا مي
براي .اره داردشناختي عنصر نور اششناختي و معرفتتناسبِ موضوع، به اهميت هستي

  :داندرا نور خدا و سايه او مي) ص(گونه حضرت محمد  نمونه با بياني پارادوكس
  نبودش سايه كاو دارد سياهي

  
   الهي   ظلّ   خدا  نور    زهي

  )70: همان(                             

 كند وجودي او اشاره ميةالهيجي در شرح اين بيت به حقيقت محمدي و مرتب     
 سازد كند و خاطرنشان مياشاره مي» برگشت نور«در جاي ديگر به ويژگي  ).182: همان(

 در جاي ديگر .)81 :همان( گرددبه سوي حق بر مي) نفس ناطقه(» نورِ نفسِ گويا«كه 
حق تعالي به او از ) 194: همان(» رش نور«داند كه طبق حديثِ را كسي مي» قريب«

  :ا از هستي خود وارهانده استنور خود پاشيده است و او ر
  قريب آن است كاو را رش نور است
  اگر نوري ز خود در تو رساند

  

 بعيد آن نيستي كز هست دور است
تو را از هستي خود وارهاند  

  )84: همان (                                   
كند و حدت وجودي شرح مي وةها را از جنب الهيجي بنا به نوع رويكردش اين بيت     

، در حالي )194: همان(داند  موجودات را قريب ميةگيرد و هممي» وجود«نور را همان 
هاي پاك و خاص كه  شناختي آن را به انسانرسد بتوان با تلقّي معرفتكه به نظر مي

  .)6( اند نيز محدود كرد شايستة نور خدا شده
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چنين از نگنجيدن نور ذات  نور حق و همشبستري از نور حق و پيدا بودن عالم به
سازد كه نخستين نظر عارف و نيز خاطرنشان مي) 44: همان(گويد در مظاهر سخن مي

  :است) نور حق(حقيقي و كامل به نور وجود 
  محقّق را كه وحدت در شهود است

  دلي كز معرفت نور و صفا ديد 
  

 نخستين نظره بر نور وجــود اســــت
  ديــد اول خـدا ديدز هر چيزي كــه

  )41 :همان(                                
  :آوردنيز سخن به ميان مي» وحدت نور«و نيز از ويژگي      

  همه يك نور دان اشباح و ارواح
    

 گه ز مصباح  گه از آيينه پيدا،
  )60:همان(                                 

ه عنصر نور آنجا كه او مراتب هستي را طبق نظر شناختي شبستري بنگاه هستي     
آيت نور » مصباحِ«را همچون » نفس كل«او . كندشمارد بيشتر جلوه ميقدما برمي

  :يا حقيقت محمدي را كه همان نور خدا باشد، در خود دارد» عقل كل«شمارد كه مي
  نخستين آيتش عقل كل آمد
  دوم نفس كل آمد آيت نور

    

  ي بسمل آمدكه در وي همچون با
اح شد در غايت نور    ـكه چون مصب

  )52 :همان(                                

چنانكه عقلّ كل مظهر احديت و حامل «: نويسدالهيجي در شرح اين ابيات مي     
 و است نفسِ كل مظهر واحديت و حامل احكام تفصيلي علم است] علم[احكام اجمالي 

 داشته كه چنانچه است،» اهللا نور السموات و االرض«از اين جهت در مقابل آيت نور كه 
اند و  اشيا به نور ظهور دارند، در نفس كل كه مظهر علم حق است نيز ظاهر شدهةهم

اين نفس كل چون مصباح شد، يعني چون چراغي است در غايت نور كه عالم بدان 
ميق و فلسفي شبستري در توصيفي كه از ذات حق نگاه ع .)160:همان(» منّور است
  :دهد نمايان استارائه مي

  بداني، نور ذات است سياهي، گر
  

به تاريكي درون، آب حيات است  
  )45 :همان(                                    

از حضرات » حضرت اول« شبستري در اين بيت به ةرسد كه اشاربه نظر مي     
» هويت غيب ذات مطلق«د بحث در عرفان نظريِ وحدت وجودي يعني پنجگانة مور

پذير پذير و عبارتتوان درك كرد و اشارتاست كه آن حضرت را به هيچ نحوي نمي
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در اين عالم حق تعالي از ذات خود به خود تجلّي كرده است و اين علم ذات . نيست
 بر همين اساس، تجلّي علمي  اين تجلّي را.)7 و 6: 1366ا، پارس(خداست به ذات خود 

نيز اطالق » فيض اقدس«و نيز »  حبي-تجلّيِ ذاتي«همچنين به آن . گويندنيز مي
، يثربي(گشته است كه عبارت است از ظهور حق در صورت اعيان ثابته در حضرت علم 

» ب و امكانبرزخ جامع ميان وجو«را ) تجلّيِ علمي(الهيجي تعين اول  ).470: 1370
د كه در آن، اعيان ثابتة جميع موجودات غيب و شهادت، كه آن اعيان را دان مي

»عقل كل«آيد و آن را نامند، به صورت اجمالي پديد ميمي»  حقةصورت علمي« ،
، الهيجي(گويندنيز مي» حقيقت محمدي«و» ّالكتابام«، »روح اعظم«، »لوح«، »قلم«

1371 :5 .(  
  
   گيري  نتيجه.4

شود تا مند ميتدريج فراگير و نظام  كه نگارش كتب صوفيه بهاز قرن چهارم هجري
ما با سير صعودي حضور عنصر نور در آثار عرفاني ) قرن سرايشِ مثنوي(قرن هفتم 

شود، در آثار  تر مي توان گفت هر قدر تصوف و عرفان اسالمي پختهمي. يميرو روبه
تر رنگلوائح كم لوامع، طوالع وصوفيه عناصر ايستا و اصطالح شدة مرسوم صوفيه مانند 

شوند و عارفان اسالمي در راه تبيين نظري مباحث مربوط به نور در قالب نظام مي
حاصل از تأويل و يا شهود شخصي شناختي  شناختي و معرفت اي منسجم هستي انديشه

 ويژه عناصري به) ديداري(رفته عناصر بصري  از اين رو در آثار عارفان رفته .كوشند مي
تجلّي نه درمفهوم رسمي و . شوندتر ميكه مربوط به تجربة تجلّي هستند، پررنگ

 هست، بلكه وجوهي كه مبتني بر رسالة قشيريهاش كه دركتبي همچون  اصطالحي
نور از عناصر . ق و عاشق است خاص شهودي و يقيني خود عارف متذوةشهود و تجرب

 هم از لحاظ اشاره به ربوط به آنارفان به آن و مباحث مبصري است كه اهتمام ع
شناختي و هم از شناختي و معرفتهاي هستيحقايق معنوي و عرفاني و تبيين جنبه

  .لحاظ تمثيل براي تبيين مفاهيم نظري، حايز اهميت است
هايِ نظري و القضات با طرح مباحث مربوط به نور براي تبيين جنبه  عينتمهيدات     

 در عرفان  به وجود و نوراي رويكرد و نگاه جديدگذار گونههشناختي وجود، پاي هستي
از اين . نشانندگيرند و به بار مياسالمي است كه ابن عربي و پيروانش آن را پي مي
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ي شبخاختيار پور و  محمدكاظم يوسفدكتر
  

  138 8تابستان و  ، بهار8  و7  شمارة 

مدار   واسطي باشد كه تصوف شريعتةتواند حلقمي) ق. هـ521حدود  (تمهيداتمنظر 
عربي  وحدت وجوديِ ابنر وشهودمداو اصطالحي قرون چهارم و پنجم را به عرفان 

 كند يدا ميپعربي و پيروانش اهميت و نقش محوري  عنصر نور در آثار ابن. زندپيوند مي
  وحدتة نظريةهاي پيچيد در تبيين جنبه» خيال«و » تجلّي«و به همراه عناصري چون 

نور، عصر ابن عربي است، در مثنوي و در مورد مولوي هرچند هم. آيدوجود به كار مي
هايي كه مطابق قرآن و احاديث  شناختي آن؛ يعني جنبههاي معرفت بيشتر به جنبه
او  هرچند بارها آيات قرآن  .كندهاي پاك و خاص تعلّق دارد، توجه مي نبوي به انسان

كند، است تأويل و تفسير عرفاني مي و احاديث نبوي را كه در آنها از نور سخن رفته
  .گذارد حديث فراتر نمي  قرآن وةكاربردي از عنصر نور، پا از محدودهاي علمي و ضمن بهره

  
    ها پي نوشت

: اظهار نور بر دل با بقاء فوايد آن، الطّوالع: اثبات مراد با زودي نفي آن، اللوامع :اللوائح«. 1
  .)500:1381هجويري،(» طلوع انوار معارف بر دل

غزّالي عشق و نور حق را . سنجيد» ثُل افالطوننظرية م«توان با الي را مياين ديدگاه غزّ. 2
جبري كه در آن كسب و «همچنين او عشق را. داندها مي درون انسان وديعة ازلي و فطري
  ). 103:1368 الي،غزّ(شمارد  مي» اختيار را راه نيست

 .143 ة اعراف، آيةاشاره به قرآن كريم، سور .3
  .579:1366 پارسا،. ك.ر .4
 گرفته» داليل«و » وسايط«را همان هاي رنگي اشت عرفاني خاص خود شيشهموالنا با برد. 5

  :بر وسايط از طريق ايراد داليل، كار فيلسوفان است» افزودن«. است
   صفي از داليل، باز بر عكسش         ايط فلسفيــزايد در وســف مي            

             ده به جيب از پي مدلول سر بر      اين گريزد از دليل و از حجيب        
  )691:1382مولوي،(

در حالي كه عارف با حذف وسايط و داليل و سر به جيب مراقب فرو بردن و تهذيب دل و 
  .كندكشف و شهود مي» واسطه بي«را » نور حقيقت« نفس،

 :نك(. هاي خاص اشاره شده است  ارتباط عنصر نور با انسانةدر قرآن كريم نيز بارها به جنب. 6
؛ سورة 40؛ سورة نور، آية12آية  حديد، ؛ سورة22؛ سورة قيامت، آية 38عبس، آية  كريم، سورة آنقر

  ).52؛ سورة شوري ، آية 257بقره ،آية 
  



 99   اي نور در مثنوي با  بررسي مقايسه   

ترين آثار عرفاني ادب فارسي مهم  
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