
 

 

 

 

 

 

 تدر قرآن و سن م عرفانی نور و ظلمفهو
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، بهترین کلیدواژه برای شناخت «بودن و واضح ساختنواضح »معنای  به« نور»: چکیده

اهلل است. در قرآن کریم، خدای متعال ونگی ارتباط ساحت ربوبی با ماسویخدا و چگ

، و در (35)نور: « اهللُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْض»یاد شده است: « نور»صریحاً با نام 

قدر ظاهر و واضح تعالی، آنوجود واجب  آمده است که (ع)روایتی از  امام حسین

آیا برای مظاهر، » .باشداست که شامل و جامع تمام مراتب ظهور و وضوح می

 «الغیرک من الظهور ما لیس لک» «ای از ظهور هست که برای خود تو نباشد؟ درجه

  .(349: فصل فیما نذكره من أدعیة يوم عرفة ،1 ، جب1409طاووس،  )ابن

واژه وجودی خدای متعال برمبنای کلید چگونگی فاعلیتمطالعۀ « اشنور و سایه»

 ت است.به قرآن و سن ذوق اصحاب قلوب و البته با عنایتو بر اساس « نور»

 نور، وجود، مقام نوریت، ظلمت، ظلّها: واژهکلید
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 مقدمه

 «الوجودالنور الحقیقي هو حقیقة »اند:  عارفان مسلمان نور حقیقی را همان حقیقت وجود دانسته

 موجوداتْ سایر و است الهى ذاتِ به منحصر وجود از دیدگاه آنان حقیقت .(48: 7ج1368)مصطفوی، 

 فرقان:) «أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِِّکَ كَیْفَ مَدَِّ الظِِّلَِّ» آیه: به استناد با عربى ابن. اند ذات آن پرتو و ظلّ اصل، در

 بنابراین. شمرده است حقّ وجود اشراقىِ اضافاتِ و نِسَب را ها آن و «ظلّ» را موجودات هستىِ ،(45

 معه ء الشى و بالوجود موصوف اللِّه انِّ اعلم». است الهى ذاتِ همان حقیقى صرفِ وجود او نظر از

 (.429: 3تا، ج عربی، بی )ابن  «الوجود عین هو الحقِّ انِّ اقول بل الممكنات من بالوجود موصوف

و آثار آن  -و نه خود نور حقیقی  -های نور حقیقی  برای تابش شایان ذکر است که هرگاه

و قد يستعمل في موارد االضاءة و اآلثار »: کار رود، از باب نور عرضی است به« نور»ها  واژۀ تابش

تعالی،  بنابراین هر جایی که برای غیر حق (.48: 7، ج1368)مصطفوی،  «المتحصلة من النور، فیكون عرضاً

اشاره به نور، ولی از جهت تابش و  ؛ کهو تابش نور است« ضیاء»کار برده شده، مقصود  واژۀ نور به

)مصطفوی،  «أن األصل الواحد في هذه المادة هو جهة اإلشراق و األشعة المنتشرة من النور»نشر آن است: 

 (.48: 7، ج1368

بزرگان سخن آن و حقیقت نوریۀ  )ع(در متون روایی و عرفانی، از نور وجود مبارک معصومین

)بررسي،  ، «نوري  اهلل  خلق ما  اول»: فرمایند می( )ص اکرم  رسول  حضرت ملهبه میان آمده است؛ ازج

 »: دنفرمای می  همچنین .(24: 25ج ،ق1403)مجلسی، ؛ «واحد نور  من علیاً و  خلقني  اهلل  ان» و (44: ق1422

 اللِّه من أنا» یا و (24: 15، جق1403)مجلسی،  ،«آدم يخلق قبل أن تعالى علي نوراً بین يدي اهلل أنا و كنت

  .(98: ق1422)برسی،  «الكلِّ منِّي و

  اول  تجلی و  اقدس نور و  اول جوهر ، تعالی حق  ذات از  صنع  نخستین و  اول حقیقت صادردر

  نوری از  عبارت  «اهلل  خلق ما  اول» . است  علیهماالسالم  علویه و  محمدیه  حقیقت االنوار نور  که  است

  ذات از ،«لكي أعرف اُعْرَف فَخَلَقْتُ الخلَقَ اَن كُنْتُ كَنزا مَخفِّیا فَاَحبَبْتَ»:  حکم  به  که  است  شعشانی

  ذات کنز در  که را خود  مبارک اسمای و  مقدس  صفات  خواست  چون  یعنی. شد صادر  تعالی حق

 بر خود  اقدس  ذات از نماید، ظاهر خود  برچشم را خود  حسن و ، معروف بود  مخفی  الغیوب  غیب

 ، علویه  محمدیه االنوار نور از  است  عبارت  ذات  به  ذات  تجلی  این فرمود؛ و  تجلی خود  مقدس  ذات
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  اسم» و » تامه  کلمه» و «ایجاد» و «ابداع» و » کن امر»  به  آن از  گاهی  که  الهی  مشیت و  اول جوهر  یعنی

 ، اوست  فعل  همان  تعالی حق  دربارۀ ها این  همۀ از مراد زیرا ؛شود می تعبیر «الهیه  قدرت» و » اعظم

 :  است  طارق  حدیث در  که چنان

  الكاف  بین  وامره  المخزون  اهلل سر  فهم البیضاء،  التسمیه و العلیا  كلمه و  االول النور  فهم

 و ، غايته و الوجود مبدأ و ، خالصته و  اهلل  خاصه  فهم ، النون و  الكاف  هم  البل  والنون

 و  اول نور ، السالم علیهم  معصومین  یعنی ، آنان؛ (180: ق1422برسی، )  ومشیئته  الرب  قدره

 ، الهی  پنهان سرّ  آنان. البیضاءاند  محمدیه  همان یا بیضاء،  شده  نامیده و  الهی  علیای  کلمه
 و ند،ا نون و  کاف خود  آنان بلکه ، است » کن«  یعنی  نون و  کاف  مابین  که او امر و

  ومشیت پروردگار  قدرت و ، آن نهایت و وجود مبدأ و او،  خالص و خدا  خاص
 .اند الهی

  وسیع  رحمت  همان و ، آن  به  موجوات ۀهم  قوام  که  است  ممکنات  اضافی وجود نور،  این

 «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَِّ شَيْ»: فرماید می  قرآن در  که چنان ; است اشیا  تمام بر محیط و پروردگار

  عالمیان  همۀ و  موجودات و اشیا  تمام بر محیط  ذات نور و منبسط وجود  همان   یعنی ،(156 : اعراف)

 است.  شهود و  غیب  مراتبو  وجود  عوالم  تمامی مبدأ  گردیده   طالع  اقدس  ذات از  که  نور  این.  است

 از  پیش  علیهماالسالم  علی و محمد نور  ابداع از  است  عبارت  صفاتی و  ذاتی  تجلی  این  حقیقت

  که است  حق  ذاتی  وحدت  مجالی نور  این  چه ;واحدند  بالذات  مقدس نور دو  این و ، عوالم  خلقت

 .  است  شده تعبیر نیز  غیره و » کن» امر و ایجاد و  ابداع و  اراده و  مشیت  به  آن از

 در عالم محسوس و معقول« نور»مصداق . لفا
ختلف و متعددی از آن تأویالت م مناسبت، عارفان همین ترین اسم الهی است و بهور، لطیفن

این کریم نیز که در قرآنی است؛ ما از نور، همان نور حس ۀترین تجرب لین و سادهاو 1.انددست داده به

 (.5)یونس:  «هُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ نُوراً»کار رفته است: معنا به

نور حقیقتی است که به ذات خود ظاهر باشد و غیر را » ترین تعریف نور آمده است:در متداول

همین باب است و به هر . اطالق نور به معقوالت نیز از (321: 14، ج  ق1414 منظور، )ابن« هم ظاهر سازد

مثال در آیاتی از  عنوانور گفته شده است؛ بهحقیقت معنوی، که این دو ویژگی را داشته باشد، ن
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، و نهایتاً 7)ص(، وجود پیامبر اکرم6، اسالم5، قرآن4، هدایت3ایمان ،2قرآن کریم برای اشاره به علم

 کار رفته است. تعبیر نور به  8امامت

 واسطۀ، مؤمنان در روز قیامت به( 12)حدید:  «نُورُهُمْ بَیْنَ أَيْديهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ  يَسْعى»مفاد آیۀ:  به

به  که باتوجهشر تا ورود و بقای در بهشت را طی خواهند کرد؛ درحالینور خود مواقف نشر و ح

، دوزخیان فاقد هر نوع نوری هستند. (40 )نور: «وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اهللُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور»آیۀ: 

میان از آنان نگرند، جهنسوی جهنم میی دیدن عاقبت عناد بهبرازمان که بهشتیان  رو، آننازهمی

پذیر نیست و نور ظاهر شده در سرای باقی اما این امر، امکان 9؛کنندترین مقدار نور را تقاضا میکم

نور و  میزان فاصلۀای به یافت. لذا میان بهشتیان و دوزخیان، فاصله باید از همین دنیا ظهور پیدا می

انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قیلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَیْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ »ظلمت است: 

و نهان  . در جهان آخرت، نور معنوی مستودع(13)حدید:  «بباطِنُهُ فیهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذا

ی ا احیا کرده است، به تبلور و تجلنفس، آن ر ۀهمان میزان که در دنیا با تزکیدر وجود هر فرد، به

اعتقاد عارفان نور حقیقی همان واالتر از نور حسی است. به نور رسد؛ که البته این ظاهری می

جود و . چون و(48: 7ج،1368)مصطفوی،  «الحقیقي هو حقیقة الوجودالنور »حقیقت وجود است: 

داق تامّ چیز برای خود او و ظهور او برای دیگران است؛ پس مصهستی هر چیزی باعث ظهور آن

دیگر چون موجودات امکانی وجودشان به ایجاد خدای تعالی است ازسوی ؛نور همان وجود است

سوای خود خواهد بود و هر و ظاهر بالذات و مُظهر ما اق نورترین مصد پس خدای تعالی کامل

همین ین همان معنای فقر وجودی است. بهشود. ا یابد و موجود می او ظهور می وسیلۀموجودی به

  كیف يستدل علیک بما هو فى وجوده مفتقر الیک، ألغیرک» آمده است: )ع(مناسبت در دعای معصوم

 (. 349: 1 ، جق1409طاووس،  )ابن «لمظهر لکالظهور ما لیس لک حتى يكون هو ا  من

صحبت کنیم، باید این نکته را تذکر دهیم « نور حقیقی معنوی»که در مورد مصداق از آنپیش

گونه که در بیان عارفان آمده ت و عقل، خداست و همانکتاب و سنصراحت که نور حقیقی، به

ط منحصر به خدا است؛ ند و وجود، فقا عوارضی جواهر، با نگاه دقیق عرفانی اهلل، حت همۀ ماسوی

 چنین سروده است:« سوال از ماهیت من»در محمود شبستری در همین مقام  ازجمله شیخ

 های مشکات وجودیم کمشب     من و تو عارض ذات وجودیم  
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، اگر (5)یونس:  «نُوراًهُوَ الَّذي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِیاءً وَ الْقَمَرَ » :شریفهدر آیۀ  آنکه نکتۀ قابل توجه

معرفی شده، « نور»با عنوان ، و ماه، که در اخذ نورانیت تابع خورشید است، «ضیاء»خورشید با عنوان 

ط به لخواهد بگوید برای شما تساست که خورشید را منبع نور نداند، بلکه می جهتنه ازآن

ا ممکن است و لذر خورشید غیراشراف مستقیم به نو پذیر نیست؛ یعنیخورشید جز به ضیائش امکان

گونه نیست. نورانیت حالی است که در مورد ماه این ن درشود. اینور خورشید به ضیائش شناخته می

 ط و اشراف انسان قرار گیرد. تواند تحت تسلتسابی ماه، میاک

دائرة اإليمان فَهُم رأس » فرمایند:شهاب، میبنیز در معرفی مقام امام برای طارقن )ع(امیرالمؤمنین

، ق1403 )مجلسی، «و قطب الوجود و سماء الجود، و شرف الموجود و ضَوء شمس الشِّرف و نور قمره

رۀ ایمان و قطب و محور یقلۀ دا (ع)ائمۀ اطهار»؛ (170 :جامع في صفات اإلمام و شرائط اإلمامة، 4، باب 25 ج

ت محل ریزش فیض جود و علها آن مداری هستند که وجود در آن سریان و جریان دارد. آن

در این  .«ندا ش خورشید شرف وجودی و نور قمر آنند، و تابا ایجادی و بقایی شرف موجودات

آید و  می میانآن سخن به یشود، از ضیا تشبیه می به خورشید« امامت»گاه که ، آن)ع(سخن حضرت

کار بردن لفظ شود؛ که البته بهس اشاره می، به نور آن ذوات مقدرودکار میبه« قمر»چون با تعبیر 

ایشان به( ص)ین رهگذر در زیارت رسول خداخود گویای تبعی بودن نور ایشان است. از هم« قمر»

زيارة سیدنا رسول  ،2 ، جق1409، طاووس )ابن «السّالم علیک يا نور اهلل الِّذي يُستَضاء به» کنیم: عرض می

 (.604 :آلهوعلیهاهللياهلل صل

رود. کار میضیا، واژۀ ظلّ بهنور، واژۀ ظلمت، و در مقابل  که دربرابردیگر آن توجه نکتۀ قابل

 آملی: حیدر گفتۀ سید به
و كل ظلمة هي عبارة عن عدم النور عمّا من شأنه أن يتنوّر. و لهذا سمى الكفر ظلمة، لعدم نور 

 (.533 :2 ، جق1422)آملی،  االيمان عن قلب اإلنسان، الذي هو من شأنه أن يتنوّر به

همین قیاس، آن است. به چیزی و عدم ادای حق نمودن معنای ضایع، به«ظلم»از ریشۀ « ظلمت» 

معنای ادا نشدن یک اصل طبیعی، یعنی اصل ظهور و گسترش نور است. هرگاه این نور ظلمت به

 آید.  مفقود گردد یا ضعیف شود، ظلمت پدید می

إضاعة الحق و عدم تأدية ما هو الحق،. . . و أما الظلمة: هذه الكلمة أيضا من األصل 

الظلمة في مقابل النور و الضیاء، و   المذكور، و من أقسام ظهور الظلم في الطبیعة فان
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األصل األولى في عالم الوجود و الطبیعة هو ظهور النور و بسطه، فان حقیقة الوجود هو 

 (.174: 7، ج1368)مصطفوی،  مة انما يتحقق بفقدان النور أو بالضعف فیهالنور. . . فالظل

است؛ ازجمله در « دیهحقیقت محم»اهلل، ان ماسویدر بینش عرفانی، اتمّ مصادیق نور در می

 «نُورٍ  نُورٌ عَلى»و  «قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ»: ت، در تفسیر آیاكشف االسرار و عدة االبرارتفسیر 

 آمده است:

 قَدْ جاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌد کرد و قرآن که کتاب وى است، گفت: گه صفت محمآن

اى: نبى مرسل بعد  نُورٍ  نُورٌ عَلىکه جاى دیگر گفت: جا پیغامبر است، چناننور این

نبى، و از بهر آن او را نور نام کرد که چیزها روشن گرداند، و حقیقت هر کار و هر 
ها بهر کس نماید، چنان که نور هر جاى که بود روشنایى دهد، گفتار و کردار دلچیز 

 ( .69 سوره مائده: 15ذیل آیۀ  ،3ج ،1371)میبدی،  را روشنایى افزاید

امیرالمؤمنین  ۀژه والیت مطلقویاطالق آن بر امامت و والیت و به ،«نور»از دیگر مصادیق واژۀ 

يَهْدِي اهللُ لِنُورِهِ » در تفسیر آیۀ: )ع(امام رضا  .(86-99 : 8شماره  -1383زمستان کرمانی، )افشاراست  (ع)علی

؛ همچنین در (356: ق1409)استرآبادی،  «يهدي اهلل لواليتنا من احبّ» فرموده است: (35 )نور: «مَنْ يَشاء

من لم يجعل اهلل له اماما »فرماید: می (4 ور:)ن« وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اهللُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُور» تفسیر آیۀ:

در تفسیر   (.361: ق1409استرآبادی، ) «في الدّنیا فما له في االخرة من نور امام يرشده و يتبعه الي الجنة

از نور،  خدا قسم منظوربه»اند:  نیز فرموده (8 )تغابن: «فَآمِنُوا بِاهللِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذي أَنْزَلْنا»آیۀ: 

د و روشنایی آنان انها و زمینها نور خداوند در آسمانامامان خاندان پیامبر تا روز قیامت هستند. آن

 ( .342-343: 8، ج ق1416قمي،)« منین از نور خورشید آسمان بیشتر استدر قلوب مؤ

وجود بهکه در مراحل مختلف داشته است، هایی  سبب تابشنور نیز نور به تفسیر مأثور آیۀ در

 (. 136-137: 1375)بحرانی، تفسیر شده است  )ع(س معصومینمقد

 فرایند خلقت براساس مفهوم نورب. 
صورت نور را به دهند. ایشان افاضۀ پایۀ نظام نوری توضیح میرآغاز خلقت را نیز، ب )ع(میرالمؤمنینا

عین خارجیشان در حضرت اسما، عامل خروج آنان بهسوی وجودات اقامه شده فیض اقدس به

 دانند:  می
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ء المخلوقات و يبدع الموجودات أقام الخالئق في صورة قبل  لما أراد اللِّه أن ينشى

 دحو األرض و رفع السّماوات، ثم أفاض نورا من نور عزه فلمع قبسا من ضیائه و سطع

 .(371: 2 ، جق1404ی، قم)

مظاهر اسمایی است، همین  همۀ دیه دارای انوار وجودیاینکه حقیقت محمگاه با اشاره بهآن

 کنند:  بیان می (ص) س رسول اهللد مقدشدن وجو رگزیدهبودن حضرتش را دلیل ب« مستودع االنوار»

ثم اجتمع في تلک الصورة و فیها هیئة نبینا صلِّى اللِّه علیه و آله فقال له تعالى: أنت 

  .(59: ق1422)برسی،  المختار و عندک مستودع األنوار

شده است به بیان  تعلیم داده (ع)به آدم (31)بقره:  «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها»: ۀبراساس آیآنچه 

ثم بیّن آلدم حقیقة ذلک النور و مكنون » حقیقت همین نور وجودی منبسط است: (ع)حضرت امیر

   .(59: ق1422برسی، ) «ذلک السرِّ

اند  فیض بوده ها تحت انوار قاهره واسطۀانسان به اینکه در عالم ارواح، همۀ سپس با اشاره

  فرمایند: می
های این نور را ای از تابش هوفق داشته باشد، ذر (ص)هرکس با صفات پیامبر اکرم

آن عهدی که در باطن امر )عالم ارواح( و وارد شده است و به10برگرفته و به مقام سرّ
اخذ شده، کامالً عمل نموده است.  بلکه در غامض علم )مقام احدیت جمعی( از او

فمن وافقه قبس من لمحات ذلک النور و اهتدى إلى السر و انتهى إلى العهد المودع في 

   .(59: ق1422برسی، ) باطن األمر و غامض العلم

 فرمایند:می )ع(گاه حضرت امیرالمؤمنین آن

أنوار السّماوات و األرض ثم لم يزل ذلک النور ينتقل فینا و يتشعشع في غرائزنا، فنحن 

و سفن النجاة، و فینا مكنون العلم و إلینا مصیر األمور و بمهدينا تقطع الحجج، فهو 

   .(59: ق1422)برسی،   خاتم األئمّة و منقذ األمة و منتهى النور و غامض السرِّ

از « دیهقت محمنور وجودی حقی»آغاز آفرینش  دربارۀ )ص(اکرماس، عموی پیامبرعبکه گاه  آن

 :فرمایند پرسد، حضرت می می( ص)پیامبر اکرم

يا عم لما أراد اللِّه أن يخلقنا »قال عباس: كیف كان بدء خلقكم يا رسول اللِّه؟ فقال: 

تكلم بكلمة خلق منها نورا، ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا، ثم مزج النور 
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فكنا نسبحه حین ال تسبیح، بالروح، فخلقني و خلق علیا و فاطمة و الحسن و الحسین، 

ء خلقه فتق نوري فخلق منه  و نقدسه حین ال تقديس، فلما أراد اللِّه تعالى أن ينشى

)برسی،  العرش العرش، فالعرش من نوري، و نوري من نور اللِّه، و نوري أفضل من

 (.59: ق1422

 لین صفت فعل را بهتعبیری او]بهم نمود؛ ده نمود که خلقی داشته باشد، تکلکه خدا اراهنگامی

نوری را  دهندۀ کُن[بخش و تفصیلم ]کلمۀ ثبوتین تکلو از کلمۀ حاصل از ا [نمایش گذاشت

واسطۀ برد ]کلمه وجود بخش فیکون[ که بهکار گاه کلمۀ دیگری به فیض اقدس[ و آن] خلق کرد

یان آمیخت ]ظهور اعهم درس[ سپس آن نور و روح را باض مقد]فی آن روحی را خلق کرد

گونه من و علی و فاطمه و حسن و حسین را خلق کرد. ما در آن زمان که تسبیح و خارجی[ و این

ر گاه که خدا خواست موجودات را خلق کند نو کردیم. آندیسی وجود نداشت، او را تسبیح میتق

طفیل آن خلق نمود. پس عرش  را به 11کثرت کرد[ و عرش وجودی من را باز کرد ]وارد عرصۀ

روی نور من با من به وجود الهی وابسته است، ازهمین قیقه[ نوریه من است و ]حقیقه[ نور]ر

   (.59: ق1422برسی، رک: ) تر از عرش است. فضیلت

 حدتفسیری هم دردر روایات غیر (ع)برای حقیقه اهل بیت عصمت« نور» ۀواژکار بردن کلیدبه

 شود.  تواتر دیده می

 فرمایند: خطاب به جابر است که می)ع(فرمودۀ امام صادق ترین روایات، یکی از شگفت

و أما المعاني فنحن معانیه و مظاهره فیكم، اخترعنا من نور ذاته، و فوض إلینا أمور 

 (.14 :اهلل علیهم بالنورانیةنادر في معرفتهم صلوات، 14باب  ،26 ، جق1403 )مجلسی، عباده

مقام حقیقت است و صریحاً با زبان عرفانی، بهصراحت مطابق با لسان عارفان این روایت به

 دیه و مقام نوریت آن پرداخته است.محم

 مصادیق نور در عالم رقائق. پ
جمله نیز اطالق شده است. از )ع(دیه و اجسام حضرات اهل بیتام نوریت در روایات به رقیقه محممق

و احییت به میت البالد بأن كشفت عن »تعالی آمده است: به حق خطاب )ص(در زیارت رسول اکرم

زيارة سیدنا رسول  ،2 ، جب1409طاووس،  )ابن «نور والدته ظلَم األستار و ألبست حرمک به حلل األنوار
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های ظلمت و تاریکی را با ظاهر کردن  او زنده ساختی و پرده های مرده را به ؛ یعنی: سرزمین(606 :اهلل

 جودش، زینت دادی!ه را با والدتش به انوار ومک هرروشن نمودی و حرمت شنور والدت او 

است که در عرف عارفان نیز  )ع(بر مقام نوریت اهل بیت الّدر ادعیه و روایات، عناوینی دیگر د

 شود، عناوینی همچون:  یافت می

  12«نور الجالله» .1

 کند؛احدیت جمعی می ودی آنان در مرتبۀکه داللت بر حقیقت وج 13«نور النور» .2

 نماید؛ حاد آنان با پروردگار یکتا در مقام واحدیت میبه ات که داللت 14«نور األنوار» .3

الجزء  ،1411)بکری،  «صاحب النِّور الزاهر»یا ( 156: ق1414د رضی، )سی« مصابیح الظلمة» .4

 کند؛که بر وجود منبسط نفس رحمانی داللت می( 67الثالث:

 )ع(ر نفوذ مقام نوریت اهل بیتبکه داللت(372: 1410کوفی، ابراهیمبن)فرات «نور من أطاعني» .5

 در سیر صعود دارد. 

 فرمایند:  می (8)تغابن:  «فَآمِنُوا بِاهللِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذي أَنْزَلْنا»در ذیل آیۀ: )ع( باقر امامحضرت

خدا قسم  روز قیامت است. اینان به، تا )ص(دقسم، نور امامان از خاندان محمخدا  به
قسم،  خدامختلف نازل نموده است. اینان به نوری هستند که خدا در مراتب و عوالم

های مؤمنان  خالد! نور امام در قلبخدا قسم، ای ابااند. بهها و زمیننور خدا در آسمان
های مؤمنان  بخدا قسم، قل ابنده در روز روشن است. اینان بهتر از خورشید ت درخشان

دهد و  کنند. خدا نور اینان را برای قلب هر که بخواهد در حجاب قرار میر میرا منو
 (.672:  ق1409)استرآبادی،  شوند روی گمراه میایناز

 ندا نوریان مر نوریان را طالب    ند  ا ناریان مر ناریان را جاذب
 (183و 184ابیات  ،2، دفتر )مثنوی

این ازآنچه پیشبه  ؛ باعنایت(177 :ق1422 )برسی، «على العباد باألنوارالشِّمس الطِّالعة » .6

اخت نیست، درک و شنکه ذات خدای متعال قابلتوان گفت همچنانیادآور شدیم، می

-همیندرک است؛ ازو حقیقت نوریه آنان نیز غیرقابل )ع(کنه ذات حضرات معصومین

« فال تناله األيدي و األبصار»فرمایند:  می )ع(همین عبارت، امام ۀدر ادام رهگذر است که

« ضیاء»ندارند، از آنان را « نور»؛ و لذا سایر مخلوقات چون یارای استفادۀ مستقیم از )همان(
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؛ سراج و چراغ، (178 :ق1422)برسی، « فاإلمام هو السّراج الوهّاج»برند. ایشان بهره می

 واسطۀاست، که به« امّ الحرکات»د که از ایجاد جنبش و حرکت حبّی باش تواند کنایه می

 شود. آنان ایجاد می

که لوح وجود از تعیّن است، جایی لین مرتبۀبه او که اشاره؛ (178 :ق1422)برسی، « النِّیّر اللِّائح» .7

 شود.  فیض گشوده می ۀنور واسط ۀواسطراتب ذات، بهپس ستر م

 فیض بسط وجودی واسطة ةنتیج« ظل». ت
از دیگر مفاهیم عرفانی است که در ذیل ظهور فیض، در کالم عارفان مطرح شده و در متون  ظلّ

 کار رفته است:ه است. این عنوان به چند معنا بهدینی نیز بیان گردید

ۀ مثال، واسط عنواناز خود استقاللی نداشته باشد؛ بهفوق، که به وجود ما وجودی وابسته .1

 )ع(رو، در زیارات معصومینظلّ او بر دیگران است؛ ازهمین تعالی، به حق فیض الهی نسبت

و   اهلل  السالم علیكم يا آل اهلل و أنصاره و ظالل»اند: خوانده شده« ظالل اهلل»یا « ظلّ اهلل»

االمام »در معرفی امام فرموده است:  )ع(؛ امام رضا(202 :8، باب 99 ، جق1403 )مجلسی،« أنواره

 (. 200: 1 ، جق1407)کلینی،  «ء الظلِّیةالشمس المضیئة و السما

عالم ظالل » :به روایاتی که پیرامون سه مفهوم ی پیش از این عالم. باتوجهعالم خاص .2

 :12، باب 1 ، جق1404ار، صفبند)محم «ثم بعثهم فى الظالل» مده:آ «)اظلّه(، عالم ارواح، عالم ذرّ

لذا حضرت به کسی که  15.واحدیت استآید که عالم ظالل، همان عالم ، چنین برمی(81

الم تر الى ظلک فى الشمس »فرمایند:  پرسد، می می« ظالل»از معنای بودن مخلوقات در 

 ( . 436: 1 ، جق1407)کلینی، « شىء و لیس بشىء

که این شود؛ چرانیز، عالم ظالل گفته می 17و عالم مثال 16مجلسی، به عالم ارواح مهعال گفتۀبه 

تسمى عالم األرواح و المثال بعالم الضالل »تر از عالم ظالل هستند:  ای پایین و مرتبه ظلدو عالم، 

بدء ، 1، باب 15 ، جق1403)مجلسی، « كثافتها  ألنها ضالل تلک العالم و تابعة لها أو ألنها لتجردها أو لعدم

 ( .25  :خلقه و ما جرى له في المیثاق
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األظلِّة ودعاهم إلى   أنا الذي أقامني اهلل في» که )ع(به سخن امیرالمؤمنینهمچنین با توجه

 گویند. نیز، عالم اظلّه می 19یا همان عالم عهد 18باید گفت به عالم ذرّ (269: ق1422)برسی، « طاعتي

باالتر  ۀهمان اثر مرتب« ظل»بر بینش عارفان، این است که ، بنا«ظل»جامع هر سۀ این معانی قدر 

حقّه حقیقیه  ۀدر مرتب لین ظلپسینی خود است. او ۀفانی در مرتبیکی از حضرات، مراتب یا عوالم عر

ی مستهلک در این حضرت متجل که نور الهی به اسمایشود. هنگامی و احدیت جمعیه آغاز می

ور الهی بر گاه که ن و آنتفصیلی و شیئیت ثبوت آنان خواهد بود  آن، اسمای ۀو سای« ظل»شود،  می

 ی نور. هرگاه تجلندبیامیظهور « اعیان ثابته»ها یعنی آن ۀشود، سایتفصیلی افاضه می این اسمای

ی ی مظاهر و اعیان خارجی متجلاعیان ثابته یعن یابد، ظلس جریان الهی به اعیان ثابته با فیض مقد

 شوند. می

؛ و خود وجودات (364: 1 ، جق1406ک: فیض کاشانی، )رحقایق مثالی هستند  اجسام ناسوتی، ظل

اسما و صفات  ند، و این عقول و نفوس کلیه، خود ظلهست هی، ظل و سایه عقول و نفوس کلیمثال

. بنابراین، هویت غیبیه است ل و این تعیّن، خود سایه و ظلی از تعیّن اوا کما اینکه اسما، سایه هستند

كَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شاءَ لَجَعَلَهُ ساكِناً ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ رَبِّکَ   ألَمْ تَرَ إِلى»معنای عرفانی آیۀ: 

ی نور او آغاز بر حکمت الهی، تجلای که بنا ، همین ظلّیت مداوم است که از لحظه(45)فرقان: « دَلیالً

 یابند.واحدند، نیز تداوم می ت همه ظلشده است، به بقای نور الهی، این ظلل، که در حقیق

جوامع ، 5، باب 26 ، جق1403)مجلسی، « نورنا سبع طبقات»اند:  فرموده المالسعلیهملذا این سخن معصومین

 اعتبار، طبقات ظلِ واسطۀ همین به همین حقیقت است، و به ، ناظر(264 :السالممناقبهم و فضائلهم علیهم

 فیض نیز مختلف است. 

بدون لحاظ نور  الّانیز وجود خواهد داشت و باشد، ظلکه نور وجود داشته زمانی بدیهی است تا

یا بدن  20گردد، مخلوق در ظلمتاعتبار ذهنی لحاظ می ادون آن، بهم مرتبۀ باالتر، آنچه در مرتبۀ

در مورد تعیّن اول یا همان  مثالً 22شود؛آملی، عدم خوانده می حیدر تعبیر سید، و به21روحبی

 ولین چیزیخدای متعال ا»فرمایند:  انصاری می عبداهللبه جابربن خطاب)ع(دیه، امام باقرحقیقت محم

اول »بود. اینان در مقام المالسعلیهماو ۀشدگر و هدایتهدایت و عترت)ص(درا که خلق نمود محم

چیست؟ و حضرت پاسخ پرسد: اشباح نور می جابر« نوری در نزد خدا بودند.، اشباح «اهللماخلق
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یک روح واحد یعنی روح  ۀواسطروح نداشتند و بههایی نورانی که  و سایه نور؛ بدن ظل»گویند:  می

واسطۀ آن روح )که شدند، تا به گیری میه است(، دسته از شوائب کثرت منزقدسی )روحی ک

 .«باالتر، خود بدن و رقیقه است( خدا را عبادت کند ۀ)که به نسبت مرتب هاست( این ظلحقیقت آن

آله و عترته الهداة المهتدين وعلیهاهللاهلل أول ما خلق خلق محمدا صلِّي يا جابر إن

قال ظل النور أبدان نورانیة بال   "قلت و ما األشباح؟"فكانوا أشباح نور بین يدي اهلل، 

، ق1382)مازندرانی،  اهلل فبه كان يعبد أرواح و كان مؤيدا بروح واحدة و هي روح القدس

 (142 :10، ح7 ج

کند و  دیگر رهنمون می ۀلئمشهود در دنیا، ما را به یک مس عرفانی و روایی با ظل« ظل» ۀمقایس

ز به استحسان یا شهود خویش، رود. عرفا نی و سایه در دنیا، از رقیق به غلیظ می آن این است ظل

انات شیخ دست نیستند و در بی اند. این تقسیمات همه یک شده ظلهای مختلفی برای  به رنگقائل

ده است. در متون دینی، تقسیم های مختلفی بیان شصدرا و در عرف عارفان به صورتاشراق، مال

شده و مصداق  ی یافته نام بردهی شده است، در هر مرتبه، نور تجلگانه آمده، که در ادامه سعهفت

 ص گردد:حاصل از آن مشخ ظل

  23ندارد. الغیوبی که ظلغیب ، خداست در مرتبه«نور» .1 

دارد، یعنی با کثرت مرتبط است؛ و البته  احدیت که ظل ۀ، خداست در مرتب«ورنورالن» .2

فطرت تفسیر به« اهللصبغة»قی و وجودی است؛ زیرا در روایات نوع تحق است. این صبغه ازاهلل  صبغة

 24.شده است

 ی. این نور که کلرحمان ه است بدون تعیّن و در مرتبۀ نفسدیحقیقت محم، «نوراالنوار» .3

های محسوس ما، ابیض آن با توصیفات رنگ است، ظل« لوح محفوظ»تعبیر روایی االشیاء یا به

  25)سفید( است.

ست. این ن در عالم خلق ایعنی اولین تعی ،«اوّل ماخلق اهلل نوري»، همان مرتبۀ «نور ستر» .4

ب و ضر )سبز( است؛ و چون هیچ ملک مقرآن نور، اخ همان خلقت نور محمدیه است و ظلمرحله 

 «ستر»موجود دیگری نیز در این مرتبه اصالً وجود نداشته که بخواهد به این مقام راه یابد از آن به 

  26کنند. یاد می
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امی است ین مق، این مرتبه پس از ایجاد کثرات است. منتها نور حجاب، آخر«نور حجاب» .5

آن برسند و در این مرحله به عرشِ قدس الهی توانند به سوای حجج الهی میکه مخلوقات یعنی ما

ظلِّ لواء »که از آن به  28این نور، حمراء است سایه و ظل 27بپیوندند و از معدن عظمت بهره ببرند.

، یاد شده (48: ق1406)نجف،  است)ع( دار آن امیرالمؤمنین که پرچم «دیمحم یلوا» یعنی همان« حمد

از قیامت  پیشت، دی با عالم کثرات اساز اختالط نور محم مراء که کنایهح است. شهود این ظل

 به مقام یقین، و در قیامت برای همگان ممکن است. فقط برای واصالن

ای  گوید نیزه ، آن است که می)ص(رسول خدا« حمد یلوا»ته در روایت های ظریف نهف از نکته

سنانه »در « سنان»اش حمراء و قرمز است. تعبیر  صل است، سرنیزهآن متی حمد بهپرچم و لواکه 

)حجر:  «مِنْ حَمَإٍ مَسْنُون وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ » : ۀدر آی« مسنون»، با واژۀ «ياقوتة حمراء

 ریشه است. بدن انسان در عالم کثرات است، همریزی که حاکی از قالب (26

ها در تحت انوار آن در عالم کثرات است. رنگ ظل )ع(سیر انوار معصومین«: نور عرش. »6

اقتضای معنا که بهبدین 29تواند به هر رنگی باشد. می ی نیست، بلکه این ظلعرش، رنگ مشخص

عرش، متفاوت خواهد  ها از ظلها و درنتیجه درک آنی نور الهی بر قابلیت آنروحیات افراد، تجل

دیه ه محمکه مشمول شفاعت خاصکسانی یابد. برای ه در قیامت نمود بیشتری میسئلبود. این م

 آن ظل 30،ه ابراهیمیه باشندکه مشمول شفاعت عاماست، و برای آنان« بیضاء»عرش،  باشند، ظل

« اهلل ظل»، ظل آن، الخاص حسینیه باشند که مشمول شفاعت خاص است، و البته برای آنان« صفراء»

نوری از فاعت نباشند، هایی که مشمول شو البته آن 31خواهد بود ؛ اهللصبغةاست که رنگش همان 

این  (43)واقعه:  32« وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُوم» تصریح آیۀ:و بهها تابیده نشده  بر آن )ع(انوار معنوی اهل بیت

 ، برایشان سیاه، کدر، خالی از وحدت و غرق در کثرت است. ظل

نور خورشید است. ، این نور همان نور دنیایی و برای ساکنان زمین، همان «نور محسوس» .7

کان ثقاالت و کثافات است. از رسیدن وجود منبسط به دنیاست که م« م کونیهتکل»آخرین نزول 

 33شده است.« کدر»یر به نور دنیا )که جایگاه ظلمت است( تعب سایۀ

مقتضای ن نزول از مراتب نزول علم خدا بهدر مقام همسانی کتاب تکوین و تدوین نیز، آخری

کس کریم نور است و چون هیچکریم است. قرآنقرآن« کالم الهی»، یا همان نزول قابلیت مخلوق
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توانند مستقیماً به تعبیری نمیرا بفهمند؛ و به ه تأویل آنرند کرا ندا جز راسخون در علم یارای آن

وجودی از این راسخ در علم  مقتضای بهرۀسایر مردم به 34.(312: 8 ، جق1407)کلینی،  این نور نگاه کنند

 توانند از کتاب خدا بهره ببرند.  می

ها و  و سایه د، رنگ ظلکن گونه که فیض کاشانی از استاد خویش، صدرالمتألهین، نقل میآن

ها در مراتب مختلف، حکایت از میزان نزدیکی کثرات به افق وحدت  یا کدری آنافیت میزان شف

 (.409 :1، جق1406)فیض کاشانی،  دارد

دیه محم ه وجودی حقیقتهمان اثر توج رسیم که ظل از مجموع آنچه بیان شد به این نتیجه می

اینکه آغاز سیر  کماحمانی خویش در سیر نزول است. وجود منبسط نفس ردر تمام مراتب کونیه به

ناهگاه الهی )حقیقت واسطه فیض( است. اگر سالک بتواند وارد این پ بردن به ظلصعودی نیز، پناه

ارحم »رو در دعا آمده است: نفس رحمانی قرار خواهد گرفت و ازاینۀ شود، تحت رحمت خاص

 (278: 1 ، جب1409طاووس، )ابن «استغاثته بک و استكانته لک و استجارته بظلک

أنلنا منال المعتصمین »ا در افق وحدانی باالتر است: ، امگرفتن در همین ظلنیز قرار نهایت سیر

 ( 63: ق1411طاووس، ابن) « بحبلک المستظلین بظلک

آن داشته ه بهی بدون آنکه ما درخواست یا توجتپایان سخن آنکه در تمام سیر نزول و صعود، ح

رحمانی فراگیر خویش کرده است و لحظه به لحظه بر ما  فیض الهی ما را مشمول ظل ، واسطۀباشیم

 م نور وجود او، به خلق مدام، بقاخاطر است که مظاهر به دوااین بهنماید.  افاضۀ جود و وجود می

 (150: 2، جالف1409طاووس، ابن)« الشامل  نحن مشمولون بالفضل الكامل و محفوظون بظلک»دارند: 

 نتیجه
بسط، متناسب با آن مرتبه ای از وجود منظهور خدای متعال در هر حضرتی و هر مرتبه گرچه نحوۀ

ن اهلل این است که خدای متعال به ازلیت خویش فرای زمان و مکادین اهلا اعتقاد موحاست؛ ام

، ذات او ر آن مرتبهبطون و غیبت محض است که د ظهور داشته است. باالترین مرتبۀ ظهور او مرتبۀ

ه چنان بر خویشتن روشن است که هیچ غیر و سوایی را نه یارای ورود به آن ساحت تام« نور»به 

 ر است.اهلل متصوویاست و نه توان فهم آن مقام برای ماس



   53                                                                                                       تعرفانی نور و ظل در قرآن و سنمفهوم 

احدیت جمعی از آن رهگذر که او گنج مخفی بود و در عماء غیب جمعی، جز بر  ۀدر مرتب

حقیقت امر این است که او نوری  35وجودات بسیطه و واحدۀ حضرت علمیه قابل شناسایی نبود.

ی از توقف برای او نیست. نور وجود او، گاه و لذا حد 36است که هیچ ظلمتی در ساحتش راه ندارد

س خویش ه وجود را برای کثرات به فیض مقدشود و گاعیان ثابته افاضه میدر حضرت علمیه بر ا

سبب فقر مری و زمین عوالم خلقی هستند )بههای عوالم اکند. تمام کسانى که در آسمانافاضه می

ای در شأن و کنند، و او هر برهه ذاتی خویش در هر آن با بلندترین صدای نیاز( از او تقاضا مى

 کارى است!

 نیست. همان واسطۀ« واسطه فیض»یق طری از، چیزی جز تجل«حقیقت نوریه»کالم اینکه  ۀچکید

در ظهور خود « نور»است و در تمام مراتب هستی، سریان وجودی دارد. این « کون جامع»فیضی که 

 مخفی است.

 ها: نوشتپی
، ق1408؛ گنابادى، 347: 4ج، 1366مالصدرا،  ؛75: 2، جق1422انی، ؛ کاش44: 1، ج1369، سلمىک: ازجمله ر .1

 . 2، مطلع 61: 1386و همو،  40: 1387؛ امام خمینی، 119: 3ج

 (.16)رعد:  «وَ الْبَصیرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ  لْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمىقُ». 2

 (.122)انعام: « بِهِ فِي النَّاس  وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشي». 3

 .(257)بقره: «اهللُ وَلِيُّ الَّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ». 4

 (.174)نساء:  «ا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَیْكُمْ نُوراً مُبیناً». 5

 (.32)توبه: « بِأَفْواهِهِمْ وَ يَأْبَى اللَّهُ إِالَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَريدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ ي». 6

 کنیم: به ایشان عرض می)ص( در زیارت پیامبر اکرم .(46)احزاب:  «وَ داعِیاً إِلَى اهللِ بِإِذْنِهِ وَ سِراجاً مُنیراً». 7

  .(11، الفصل االول :ق1410ل، )شهید او «الساّلم علیک أَيّها السِّراج المنیر»

 (.69)زمر:  «وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها». 8

بعض  بوده و طبیعتاً« تبعیضیه»در آیه شریفه « نمِ»نکته که اینبا عنایت به «.انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ». 9

که درخواست دوزخیان استفاده از  برداشت انجام شدهگیرد، این یتر از نصف را در بر ممفهوم کم

 بخشی از نور وجود بهشتیان است.
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الع نیابد مگر عالم آن اطبنده نیز بر کهسرّ آن است که جز خدای و بنده بر آن اطّالع ندارد و سرّ السّر آن. »10

 (.460: 1386ادی، )سج« السّر و الخفیات

ل زمان و مکان به آفرینش مخلوق او ناظر بر طفیلی بودن بُعد. عرش بستر زمان و مکان است و روایت 11

 باشد.می

جامع في صفات اإلمام و شرائط ، 4باب  ،25 ، ج 1403)مجلسی، « منتهى الداللة و محكم الرسالة و نور الجاللة. »12

 (.173: اإلمامة

 (.76: ق1422)برسی، « و نحن مصباح المشكاة التي فیها نور النور» .13

 (.76: ق1422)برسی، « نور األنوار و كلمة الجبار  نحن» .14

تفسیر طباطبایی در مه ک: عالمثال رعنوانذرّ متفاوت است. بهالبته نظرات در توجیه عالم ارواح و عالم  .15

ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ آدَمَ مِنْ   وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَني» :در ذیل آیۀ تفسیر نمونهاهلل مکارم در و آیتالمیزان 

 (.172)اعراف:  «شَهِدْنا  أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى  وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى

فیض  ها خلق شده و تحت تعلیم واسطۀای آن هدوهزار سال پیش از خلقت بدن ذر ،ها ارواح همۀ انسان .16

في خلق األرواح ،  43باب ،58 ، ج1403ک: مجلسی، )ر گویند می «عالم ارواح»اند. به این عالم،  قرار گرفته

 (.132: قبل األجساد و علة تعلقها بها

 اند. اشراقی، عالم مثال نامیده یعالم مثال همان عالم ظالل در روایات را حکما .17

طبعاً حضرت آدم و ای خویش، قرار گرفتند.  هع شد که ارواح همه بشر در بدن ذرعالم ذرّ، از زمانی شرو .18

سو، هر کس هنوز به این دنیا پای آناند. از اند عالم ذرّ نداشته حوا، که مستقیم وارد بدن اصلی شده

به  عنایت تن بدن، که ابزار تأثیر است و باه به داشبرد. با توج سر مینگذاشته است هنوز در عالم ذرّ به

ی برای از جمع شدن علم و ابزار اثر، اختیار محدود اینکه در عالم ارواح، به همه علم داده شده است،

نا را به همین اختیارِ سائلی همچون به دنیا آمدن ولدالزر است. روایات ما مبشر در عالم ذرّ قابل تصو

اند کما اینکه تعارف االرواح و انس داشتن  ها در عالم ذرّ دارند، برگرداندهمحدود و کمی که انسان

ها را به  به بعضی مکانگرم بودنشان نسبتا آشنایی و چشمبعضی افراد دیگر یمردم در این دنیا با 

و شیخ صدوق،  226 :الطینة و المیثاق، 10، باب5 ، ج 1403)مجلسی، اند.  ارتباطات همین عالم برگردانده

 (.84: العلة التي من أجلها صار بین الناس االيتالف و االختالف،   79باب  ،1 ، ج1385

داتی همچون اقرار ی گرفته شد. تعهداتتعه ها ابتدای عالم ذرّ از انسان تهای تعلیم در عالم ارواح و دردر ان .19

 ۀسور 172 ۀذیل آی ،تفسیر برهانک: خدا بودن. ر ۀشیطان نبودن و بند به توحید، اقرار به والیت، دربند

أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ   آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلى  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَني» :مبارکه اعراف
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أَعْهَدْ لَمْ أَ»یس:  ۀسور 61و  60و آیات  «شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِیامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلینَ  قالُوا بَلى

 .«هذا صِراطٌ مُسْتَقیمٌ  آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّیْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبینٌ * وَ أَنِ اعْبُدُوني  إِلَیْكُمْ يا بَني

باب فى ان االئمة شهداء اهلل عز  ،2 ، ج1366،  )مالصدرا «ان اهلل خلق الخلق فى ظلمة ثم رشّ علیهم من نوره» .20

 .(587: خلقه و جل على

األرواح إذا لم تتعلق باألبدان فهي مستقلة بنفسها أرواح من جهة و أجساد من »فرماید:  عالمه مجلسی می .21

 (.25: 15 ، ج1403)مجلسی، « جهة فهي ابدان نورانیه

باسمه الظلِّ هو الوجود اإلضافي الظاهر بتعیّنات األعیان الممكنة و أحكامها، التي هي معدومات ظهرت  .22

النور، الذي هو الوجود الخارجي المنسوب إلیها، فتستتر ظلمة عدمیتها للنور الظاهر بصورها )و( صارت 

رَبِّکَ كَیْفَ مَدَّ   أَ لَمْ تَرَ إِلى: )األعیان الممكنة( ظال، لظهور الظل بالنور، و عدمیته في نفسه. و قوله تعالى

)آملی،  الممكنات. فالظلمة، بازاء هذا النور، هي العدم. معناه: كیف بسط الوجود اإلضافي على الظِّلَّ

 (.533: 2 ، جق1422

باب  ،ق1398)شیخ صدوق،   «نور ال ظلمة فیه و حیاة ال موت فیه و علم ال جهل فیه و حق ال باطل فیه» .23

صدوق، شیخ )« ال ظل له يمسكه و هو يمسک األشیاء بأظلتها»؛  (146: ، صفات الذات و صفات األفعال11

 (58: ، صفات الذات و صفات األفعال11، باب ق1398

: 2، ج1368، ک: قمی)ردر عالم میثاق تفسیر شده است. د بر والیت به اسالم و تعه صبغة اهللدر روایات  .24

169.) 

خلق اهلل لوحا من درة بیضاء دفتاه من زبرجدة خضراء كتابه من نور يلحظ إلیه في كل يوم ثالثمائة و . 25

: 34، ح54 ، جق1403، )مجلسی ستین لحظة يحیي و يمیت و يخلق و يرزق و يعز و يذل و يفعل ما يشاء

376.) 

األظلة فقال يا مفضل كنا عند ربنا   الم كیف كنتم حیث كنتم فيالسقلت ألبي عبداهلل علیه  عن المفضل قال» .26

مجده و ما من ملک مقرب و ال ذي لیس عنده أحد غیرنا في ظلة خضراء نسبحه و نقدسه و نهلله و ن

باب مولد النبي ، 1 ، جق1407)کلینی،« روح غیرنا حتى بدا له في خلق األشیاء فخلق ما شاء كیف شاء

 (.441 :و وفاتهوآله علیه اهلل صلي

)ابن   «حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة و تصیر أرواحنا معلقة بعز قدسک» .27

 (.687 :فصل فیما نذكره من الدعاء في شعبان، 2 ، جب1409طاووس، 
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إنِّ آدم و جمیع من خلق اهلل يستظلون بظل لوائي يوم القیامة و طوله مسیرة ألف سنة، سنانه ياقوتة » .28

 : طالب أماميأبيبنو لواء الحمد مع علي، ق1420 طاووس،)ابن« حمراء قصبه فضة بیضاء زجه درة خضراء

533.) 

و أما ما سأل عنه من العرش مم خلقه اهلل. فإن اهلل خلقه أرباعا لم يخلق قبله إال ثالثة أشیاء الهواء و » .29

القلم و النور، ثم خلقه من ألوان أنوار مختلفة و من ذلک النور نور أخضر و منه اخضرت الخضرة و نور 

ر أبیض و هو نور األنوار و منه ضوء أصفر منه اصفرت الصفرة، و نور أحمر منه احمرت الحمرة و نو

 (.375 :السالم و نوادرهاجوامع تأويل ما أنزل فیهم علیهم،  67باب ،24 ، جق1403)مجلسی، « النهار

، أحدهما بیضاء و االخرى صفراء، في  السالم، أنه قال: إن في الجنة لؤلؤتین في بطنان العرشعلي علیه» .30

السالم أجمعین( البیضاء لمحمد و أهل بیته )علیهمأبوابها و أسرتها منها. فكل لؤلؤة منها سبعون الف غرفة 

 (.482: 2 ، جق1409حیّون، )ابن« .السالمصفراء إلبراهیم و أهل بیته علیهمو ال

يا »در کنار روایت  (508: 3 ج ،ق1399)علوی عاملی،  « اال ظلک  اللهم اظلنى في عرشک يوم ال ظل»دعای  .31

و جمع اهلل زواره و شیعته لیصیروا   العرش  الم فى ظلالس اذا كان يوم القیمة جلس الحسین علیهزرارة انه 

نوادر على بن ، 1363ای از علما، هعد« ) من الكرامة و النظرة و البهجة و السرور الى امر ال يعلم صفته الى اهلل

 (.123: اسباط

 (.125: 5، جق1415ک: فیض کاشانی، )ر، «من دخان اسود» .32

الم أين كان ربک حیث ال سماء مبنیة و ال جعفر علیهما السبنعبدالرحمن يوما لموسى بن يونسقال » .33

أرض مدحیة قال كان نورا في نور و نورا على نور خلق من ذلک النور ماء منكدرا فخلق من ذلک الماء 

 (.101: 54 ، ج1403)مجلسی، « ظلمة فكان عرشه على تلک الظلمة

ذكر طرف مما خرج أيضا عن ، 2 ، جق1403)طبرسی، « الساّلم علیک ايها العلم المنصوب و العلم المصبوب» .34

 (.493 :)ع(صاحب الزمان

از تأویالت عرفانی برای اطالع « ربّنا قبل ان يخلق الخلق قال فى عماء  كان  سئل اين»به حدیث نبوی: اشاره .35

 .18: ق1410، ک: امام خمینیاز این حدیث ر

و   عظمته  و ال مبلغ  علمه  كنه  و ال يبلغون  صفته  و ال يقدر العباد على  ال تقدر قدرته  و تعالى  تبارک  اهلل  إن» .36

 .(128: ق1398)شیخ صدوق، « ظلمة  فیه  هو نور لیس  ء غیره شي  لیس
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 نامهکتاب 

 قرآن کریم -

چاپ سوم، تهران: محسن موسوى تبریزی، تحقیق  ،تفسیر محیط اعظم(، ق1422) حیدر.آملی،  -

 .سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسالمى

 .مدرسین ۀجامع ، قم:التوحید (، ق1398) .شیخ صدوق -

 .فروشى داورىکتاب قم:، علل الشرائع(، 1385)  . ––––––––––––– -

قم:  ،علیهم السالمشرح األخبار في فضائل األئمة األطهار (، ق1409) د.محمبنحیّون، نعمانابن -

 .مدرسین ۀجامع

 . لبیت علیهم السالما، قم: مؤسسۀ آلاألمان من أخطار األسفار و األزمان (،الف1409) طاوس.ابن -

 .دار الکتب اإلسالمیه ، چاپ دوم، تهران:إقبال األعمال (،ب1409) .–––––– -

 .تاسوعا مشهد:، طرف من األنباء و المناقب (،ق1420) .–––––– -

 .دار الذخائر قم:، مهج الدعوات و منهج العبادات (،ق1411) .–––––– -

دار الفكر للطباعة و النشر و  بیروت:چاپ سوم، ، لسان العرب(، ق1414) مکرم.بندمنظور، محمابن -

 .التوزيع )دار صادر(

مؤسسۀ النشر  قم:، تأويل اآليات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة (،ق1409استرآبادی، علی. ) -

 .اإلسالمی

  .8، شماره پژوهش دینی، «نور در منظر آیات و روایات»(، 1383)زمستان  افشار کرمانی، عزیزاهلل. -

 دارالتفسیر. ، قم:البرهان فی تفسیر القرآن (، 1375هاشم. ) بحرانی، -

 .أعلمی بیروت:، السالمیقین في أسرار أمیرالمؤمنین علیهمشارق أنوار ال (،ق1422) برسى، رجب. -

الشریف دار قم:، آلهو علیه اهللاألنوار فی مولد النبی صلى (،ق1411عبداهلل. )بکری، احمدبن -

  الرضی.

 . ، قم: دار الشبستری للمطبوعاتعشر الستةاألصول  (، 1363نا. ) بی -

، چاپ «مصباح األنس»و « فصوص الحکم»(، تعلیقات على شرح ق1410) . اهلل. امام خمینی، روح -

 دوم: مؤسسۀ پاسدار اسالم. 

: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام  ، چاپ چهارم، تهرانالطلب و االرادة(، 1387) . ––––––––––– -

 خمینى.
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 ق(، نهج البالغه، )للصبحی صالح( ، قم: هجرت.1414حسین. ) رضی، محمدبن -

 طهوری.  چاپ هشتم، تهران: ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی (،1386جعفر. )سجادی،  -

تصحیح محمد حماصیان، کرمان: خدمات فرهنگی ، گلشن راز (،1382) شبستری، محمود. -

 کرمان.

   . )ع(م مهدىاما ۀمدرس قم:، المزار (، ق1410ی. )د بن مکشهید اول، محم -

چاپ دوم،  ،علیهم اهللد صلىمحّبصائر الدرجات فی فضائل آل (،ق1404حسن. )بندار، محمصف -

 .اهلل المرعشي النجفيمكتبة آية قم:

 . مشهد: نشر مرتضى، اإلحتجاج على أهل اللجاج (،ق1403علی. )طبرسی، احمد بن -

 ۀمؤسس ، قم:مناهج األخیار فی شرح اإلستبصار (،ق1399ین. )الدبن زینعلوی عاملی، احمد -

 .اسماعیلیان

 . السالمخانه امام أمیرالمؤمنین على علیهکتاب اصفهان: ،الوافی (، ق1406کاشانی، محسن. )فیض -

 .مکتبه الصدر چاپ دوم، تهران: ،تفسیر الصافی(، ق1415) .––––––––––––– -

 .دار االسوة :تهران ،سفینة البحار (،ق1416. )اسقمی، عب -

 .دار الکتاب چاپ سوم، قم: ،تفسیر قمی(، ق1404) ابراهیم.بنیی، علقم -

، وزارت فرهنگ و ارشاد تفسیر كنز الدقائق و بحر الغرائب (،1368)درضا. محمی، محمدبنقم -

 .سازمان چاپ و انتشارات تهران: اسالمى،

 .دار الكتب اإلسالمیة ، چاپ چهارم، تهران:الکافی (، ق1407یعقوب. )بنکلینی، محمد -

 . رشادتهران: وزارت ا، تفسیر فرات الکوفی (،ق1410ابراهیم. )بنکوفی، فرات -

مؤسسۀ ، چاپ دوم، بیروت: بیان السعادة فى مقامات العبادة  (،ق1408گنابادى، سلطان محمد. ) -

 األعلمى للمطبوعات.

 .المكتبة اإلسالمیةتهران،  ،(شرح الكافي)األصول و الروضة (،ق1382د صالح. )مازندرانی، محم -

 . التراث العربی حیاءدار إ چاپ دوم، بیروت: ،بحار األنوار (،ق1403د باقر. )مجلسی، محم -

هنگ و ارشاد وزارت فر ، تهران: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم (،1368مصطفوی، حسن. ) -

 . اسالمی

چاپ دوم،  د خواجوی،، تحقیق: محمتفسیر القرآن الکریم (،1366د. )مالصدرا، صدرالدین محم -

 بیدار.  قم:
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 تهران: محمد خواجوی،کوشش به  ،شرح أصول الکافی (،1383) . ––––––––––––––––– -

 . نگىمطالعات و تحقیقات فره ۀمؤسس

  ح مهدی آذریزدی، تهران: امیرکبیر.، تصحیمعنوى مثنوى   (،1369د. )الدین محم مولوی، جالل -

اصغر ، تحقیق علىكشف األسرار و عدة األبرار (،1371سعید. )ابىبدى، رشیدالدین احمدبنمی -

 حکمت، تهران: امیرکبیر.

کنگره جهانى امام رضا  :مشهد، السالمصحیفة اإلمام الرضا علیه (، ق1406) مهدی.دنجف، محم -

 . السالم علیه


