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 «ارـور و نـن»
  5حکمت ادبی 

 1اهلل سوریروح                                                   
هاا  دهد. اما درخشندگیگر آنرا نمایش میست که بنیان روشن، چهره درخشان حقیقت ا«نور»

شود. گاه که ایان  با اندکی گرما همراه هستند که با برایندی ویژه، در متن درخشندگی فانی می
کناد و باا   خودنماایی مای  « ناار »گردد، هم ریخته و گرما بر درخشندگی چیره میبرایند زیبا به

-پایه نور و نار دو چهره حقیقات پردازد. براینسوزاندن میهای آتشین خود به سوختن و زبانه

دهد و دیگری درپای چیرگای گرماا بار درخشانگی       اند که یکی بنیان درخشنده آنرا نشان می
هاای  نماید. رابطه نور و نار و اندازه کاربست آنها در حقیقت اشیا، فار  نهفته در اشیا رخ می

هاای نااری را   با برقراری برایندی پایدار، همه جنبه پذیرد. در بهترین فر ، نورگوناگونی می
آورد. در بدترین فر  نیز نار بر هماه  در خود فانی نموده و درخشندگی محض را ارمغان می

کاار  های نوری چیرگی یافته و همه نیروی نور را برای گساتر  ساوزندگی خاویش باه    جنبه
 خواهد بود.  پذیرنور و نار، فر  بیاز ترک یفراوان هایتبهمربرد. میان این دو فر ، می

جز خیار و  ، گام نهدهرجا و  است نیها و زم نور آسمانهای مقدس دینی خداوند برپایه متن
موهاوم  بار   از گسسته و نار را را پیوسته نور  نی، ایم بشراوهااما کمال برنخواهد خواست. 

ی جداگانه را در وهام بشار پدیاد    پایان الهی، نورهایبر  نور بی. سازدور میشعلهانوار، میان 
بخشاد. نتیهاه ایان    آورد که پندار خودکفایی خویشتن و دیگر انوار را برای او فزونای مای  می

خودکفایی پوشالی آن است که خواسته خود و خدا را برابر یافتاه و برپایاه خواساته خاویش     
 2دهاد. دسات مای  را به کند. این فرایند، روند پیدایش نار از گسست موهوم میان انواررفتار می

 نامند.  را شیطان درونی )انسانی( و شیطان را وهم بیرونی )جهان( می« وهم»رو عارفان، ازاین

                                              
 (.r.s.jelveh@chmail.ir)، مدرس حوزه و دانشگاه. اسالمی ، دکتری فلسفهآموخته سطح چهار حوزه دانش. 1
 یرو و کاج  ینا یب واسطه کجه، بکرانبیآن نور ای که گونهبه. رندوهم بش دهییزایکسره  ،هایطانو ش هاشر ها، یبدرو . ازاین2

-مای ( را نیاطی)ش ینار یها دهیخود، پدناشایست  هایاریبا اخت بشربالعر  نور است. آفریده و نار،  آفریندمیبشر، نار را 

 یهاا  دهیا نار و پدگونه انباشت ملکات نادرست در برزخ افراد، بهلکه گشته و او مَجان بشر در کردار و  شهیاند رایز آفریند؛
کارده   افات یدر دهیرا بر یاله وستهیوهم بشر است که نور گسترده و پواسطه نار، یابد. درنتیهه خاستگاه بیتمثل می یدخان
   .نمایدپدیدار مینار را سان  نیو بد
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کند. برپایاه ایان   تفسیر می« محو موهوم»امیرمومنان )ع( در پاسخ پرسش کمیل، حقیقت را به 
قوه واهماه فارو    یجهنم یها . اگر زبانهشود یبا محو  موهوم، آشکار م قتیحقحدیث شریف، 

 قات یآنگااه حق  ،بدای میترم یو شهود قلب یبرهان عقلکمک به« النور»د و گسستِ موهوم یننش
ناور یشارم مان  ابح ا زل،     »و  1«اهلل نور الساموات و ارر  »های ، و نشانهشود یآشکار م

 نماید.  رخ می «ثارهفیلوح على هیاکل التوحید آ
 ،یالها  واساطه  یبا آفریاده  . گیردفرا میرا گیتی رد که پهنه دا پایانی ه بیگسترنور پیوسته الهی، 

را در  کثارت ای گوناه که دارد ای پیوستگیجهت نور نامحدود به نیاست. اکران بینور  نیهم
: تار  موشکافانه انیاست. به بیگانه همان نور نمایش  هایهکه مرتب ی. کثرتآورد یم دیپد شیخو
دو دو . درواقا  ایان  کثارت اسات   نیدر ایافته مایشن ،در وحدت، و وحدت یکثرت، فاناین 
کثارت  در واقا    د،یا نما یمنور کثرت آغاز چه در هم. آن روی هاند، نه دو سک سکه کی یرو

 ادهیا کثارت، در ماتن ناور پ   ای کاه  گوناه به. نورهایی چندگانهاست، نه یگانه  ینور هایظهور
-یگاناه رخ مای  آن نور ظهورهای در بلکه کثرت  ،نورهای گوناگونی درمیان باشدتا  شود ینم

 .  دارد یریکث هاینمایش ،یجهت عدم تناهکه به ،هست ینامحدودیگانه نور  نیبنابرا نماید.
هرگاز  « وهام »همان کثرت ظهور است، اماا   دهد یدست مبه یو برهان عقل یشهود قلب چهآن
کاه از   یطانین شا چُناا  کناد؛ دسیساه مای  آن  ینفبرای و همواره  ست،ین بند یپا قتیحق نیبد
در دو  قات، یپوشااندن حق  یوهم، بارا  یها طنتیشاست.  یآدم بیفر پیگوناگون، در یها راه

ایان دو   .کناد القا می یمحورتیماهدیگربار و ی محور حسبار و یک دهدمیجبهه بزرگ رخ 
 تری است.  نکته نیازمند تبیین بیش

و... تنهاا   دنیشان  دن،یا گاناه اسات. د  پنجهای حساز راه  رون،یادراک بشر از جهان ب نینخست
بشر از جهان  هایادراکنخستین دارد.  رونیبه ب ،تنشیدر خوزندانی است که بشر   ییها روزنه

 هاا محساوس زیاادی باه   بشر، انس رو ازاینگانه است. پنجهای حس نیهماز روزنه  ن،رامویپ
درنتیهاه  سات.  ی اساان ان هاای ادراک نیتار  و پار رنا    نینخسات  ،یحس هایادراک رایدارد؛ ز
 یدساتگاه فاهماه انساان    یبارا  ،امور حسی است یضرور یژگیکه و ،یدار و مکان یمند زمان

هرچیازی کاه   . ردیا گ یرا فارا ما   یادراک گونهکه هر شود یداد مقلمگیر همهو بایسته ا ل  کی
مکان، زمان، شاکل   یعنیده، محسوس بوده؛ کرادراک  ش،یخو یمادسراسر زندگی انسان، در 

که به محساوس  تاجایی. پنداردهر موجودی را محسوس میبشر ناخودآگاه، بنابراین . دارد ...و
چاون  باورهاای نااروایی    شاه یمغالطه ناخودآگااه ر  نیو اکند بودن خدا و فرشتگان حکم می

 و... است.   یپرست بت
                                              

 . 53سوره نور، آیه . 1
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پیادا   «ییگرا تهربه سم؛یپراگمات»و  «ییگرا حس سم؛یویتیپوز»نام به ییها گروه ن،یمغرب زم در
 ر یو پاذ  صیتشاخ  یتنهاا ماالک بارا    بااور داشاتند   یکاار  و بدون پنهاان  اکه آشکارشدند 
« فرشاته »، «خادا »باور ایشان واژگانی مانند بهاست.  یحس و تهربه حس ،یخارج هایموجود

گوناه  چیکاه ها   ندمعنایپوچ و هایی مفهومند، هست خارج یحس هربهکه از دسترس ت« روح» و
اناد؛ زیارا   را تلاف کارده   یتبشرعمر  ،یاله امبرانیو پ درنتیهه فیلسوفانارند. ند یعلمارز  
او  یویا دن شرفتیپاز و نموده روح سرگرم فرشته و چون خدا،  یا یخرافهای مفهومرا با بشر 

تنها به این دلیلی که حاس تاوان تاییاد    را  یوح و عقل، شهود انیگرا حس. اندجلوگیری کرده
و لماس   یدنیا : خدا و روح، هرگز دباور ایشانبه. دانند یم یعلم ریو غ ز ار یب آنها را ندارد

و  یعقلا  لیا دلو یاک  اگار هازار    یحتا ، نشاود  دییا تا یو هرچه با تهربه حس ستند،ین یکردن
   است. یو خراف یعلم ریغ ، بازهمدکن دییتاآنرا  یشهود
مانناد   ی. برخا شاود  یما  دایبشر پافراد وهم است که در همه  یها طنتیاز ش یکی ییگرا حس
کاه  حتی آنانافراد بشر،  ترشیکردند. اما ب حیتصرنکته  نیبه ا ها ستیو پراگمات ها ستیویتیپوز
 کنناد،  یرا ثابات ما  هاای فراطبیعای   و دیگر پدیدهخدا  یعقلهای برهانو با  اند یاله نید رویپ

تاا   تراشاند  مای طبیعی و  یحس ییها قالب های فراطبیعیحقیقت یبرا شیهمواره در نهاد خو
های نامحساوس  محوران، در درون وهم خویش، برای حقیقتحس. انس بگیرندبتوانند با آنها 

هاای کاه   گرای خویش را ارضا کنند. درنتیهه بتتراشند تا غریزه حسپیکرهایی محسوس می
 یتپرسا  و بات پنهان شرک ای گونه ،کردروی نیا 1.پرستنداند را میبا دستان وهم خود تراشیده

از نگااه موشاکافانه عرفاانی شارک     ندارد اماا   یرا درپ یاست، که اگرچه کفر شرعناخودآگاه 
 شود.  داد میقلم

نمونه روشن این واقعیت، در ایل اسرائیل رخ داده اسات. ایشاان پاس از شاکافتن رود نیال      
پرستان رسایدند. خانادان   ازسوی حضرت موسی )ع( و رهایی از ستم فرعون، به سرزمین بت

سرائیل با دیدن خدایان محسوس و ملموس، خدای نامحسوس موسی )ع( را فراماو  کارده   ا
ایان داساتان تااریخی، واقعیتای      2و از او خواستند تا خدایی محسوس به ایشاان نشاان دهاد.   

هستند. ایان داساتان   « وهم»و خاندان اسرائیل نماد « عقل»انسانی است که در آن موسی )ع( نماد 
 انکار   های عقلی رامحوری، برهاند که شیطان وهم، چگونه با حسدهخوبی نشان می به
 یاجتمااع برجسته  یها جایگاهو  هیعال التیاگر تحص یحت ،ها انسان ترشیباقرار کرد که  دیبا

و در  یدرسا  یاز فضاا  رونیا ب الهای نیاز   لساوفان یف یبرخا که تاجایی. اند، ناخواسته چنیندارند

                                              
 .  «أتعبدون ما تنحتون». 1
 .  «لهم آلهة اإجعل لنا آلهة کم». 2
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 میاابی یمتر با موشکافی بیشاما نکته اندکی دشوار است،  نیر امحورند. باو روزمره، حس یزندگ
 نیا مانناد ا  یزیا ها و چ کهکشاندر فراز  یهمواره به نور م،یشیاند یبه خدا م که یکه ما هنگام

فارار از   یوهام بارا   طانیاست، که شبیماری دیگری خود  بیماری نیا انکار. میشو یمسرگرم 
شاان باا   ماان یازیارا   1اند؛وه مومنان نیز نیازمند ایمانی افزودهگر نی. بنابرادهدمی بیدرمان، ترت

درماان   یدرپا  رد،یرا نپذکه بیماری خود هنگامیتا  ،بیمار 2است.های شرکِ پنهان آمیخته گونه
شااگرد، اگار    ایا  یکاسب، اگر اساتاد  ای یاگر تاجر کار!فریب« وهم»اکنون ای نخواهد رفت. 

با یاری خداوندِ نور از چاه آتش بیرون آیی و باه عاالم    دیو با ی«نار»بدان که  ر،یوز ای یلیوک
نور گام نهی. دل خو  دار که خداوند سرپرست مومنان است و آنها از تاریکی به نور بیارون  

   5برد.می
کاه  « وهام »در نهاد بشر خفته است و  یحس هایا الت حس و ادراکنباید فرامو  کرد که 

گوناگون، بشار را باه    هایوسهبا وس ،یحس یها شیگرا نیمه پایهدرون بشر است، بر طانیش
 طانیشا دمیادن  است که با  یجهنم خاموش ،یحسهای تمایل. درواق ، زند یگره م یعالم خاک

   .گردد یور م وهم، شعله
راه نظار شکسات خاورد،    سااحت  اگار در  اما است،  ینظردر آغاز وهم  طانیش یها وسوسه

رفتاار   یآشکار و سپس پنهاننخست ، ساحتو در هر دو ا .ردیگ یم شیرا پ یعمل هایوسهوس
سااحت  آشاکار وهام در    یهاا  از وسوساه  یا نمونه یستیویتیپوز یها دگاهید شیدای. پکند یم

هاای  برهاان با باورهای الهی شخص گاه  اما. کندی را انکار میعتیطبهرگونه فرااست که  ینظر
ذهن پنهاان   تر ژرف یها هیوهم، در ر انطیش نهایدر اخورد. ی استوار شده و شکست نمیعقل
   .کند یآلوده م یحس یشخص را با پندارهاباورهای الهی و  شود یم

جهاان  در فارورفتن  و  یحسا هاای  لذتاز جویی بهرههمواره بشر را به  زیعمل نساحت  در
و  یاخالقا  ی، فساادها یبشر یها جن خاستگاه همه اگر  ستین هودهی. بخواند یفرا م عتیطب

 یحسا  یهاا  از لاذت  تار شیبا جویی بهره یوهم برا طان یشرا فراخوان  گناهانهای گونههمه 
   :سرایدچه زیبا می یمولو. بدانیم

 لحشاان و   یالیا خ بار  روان نیبا  یالیا بار خ  یجهان توا   اندر جهان الیباشد خ وَ  ستین
عاقبات،   نباود،  عشقا   بود یرنگ یکز پ ییها عشق فخرشان و ننگشان... یالیخ وزا   جنگشان

                                              
 .  «آمَنوا... آمِنوا نیالذ هایا ای». 1
 .  «شرکونیاکثرهم باهلل ار و هم  ومنیما ». 2
 یمخرج  دم، و اجعال لا   یخل  دم و اخرجنمد یرب ادخلن»؛ «النور یمن الظلمات ال خرجهمیآمنوا  نیالذ یاهلل ول». 5

 .  «رایلدنک سلطانا نص من
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گوناه  باه اسات،   یاو جسامان آغاز پیادایش  و  هشد دهیآنها که بشر از خاک آفر ازبود... یننگ
 زیا چخاودی خاود   باه  ،میال  نی. اکشش داردمحسوس آن،  یها به عالم اجسام و لذتطبیعی 

 نیا وهم، با سوار شدن بار ا  طانیده است. اما شکرمن  نپایه آنرا از  یامبریپ چیو ه ستین یبد
-های طبیعی فرا مای خواهی لذتبه جاودانگی در عالم طبیعت و فزونیبشر را  ،یعیطبکشش 

مرز نهادن برای این کشش طبیعی، انسان را از بناد شایطان وهام    با رو دین الهی ازاین 1خواند.
بخشد. شریعت الهی، پیامدهای حقایق معرفتی  نهفتاه در دیان اسات. بارای نموناه      رهایی می
تر آنها در هویت آدمای، یکای از باورهاای    از طبیعت و تاثیرگذاری بیشهایی برتر وجود عالم

مهم دینی است که برای پیاده شده آن در انسان، دساتورهای قارار داده شاده کاه آدمای را از      
 کند.  چنگال طبیعت رها کرده و به فراطبیعت رهسپار می

و  کیا نزدهاای  عالمبه  ک،یدور و تارهای عالمانسان را از با چنین فرایندی پروردگار جهان، 
و  دکنا  یمرو عالم انوار به  )ع( انامبریسخنان پروی از پیو  ر ی. انسان با پذکشاند یمی نوران
 کیا و تار نیسانگ پرده  عت،یاز طبگذار نور با راهیان طریق  2.ابدی یبرتر دست مای زندگیبه 

هاای  پارده از  یاریه بسا کا  ی. عالمنهندگام میبه عالم مثال گذاشته را پشت سر  محوریحس
عاالم،   نیا در ا قتیاست. نور حقدرگیر را ندارد، اما هنوز با شکل و شبح  عتیعالم طبتاریک 
اوج در ترکیاب شاده و   و... تراناه  و شگرف خواهد داشت که از شِکل، رن ،  بایز هاییتمثل
 یبارا  قات، یه حقو دلاداد  ستینخانه پایانی  زین نهایا اما. شود یم میظنت ییراآو دل آهنگیهم

- و اف کشای  هماه زیباایی و دل  عاالم را باا    نیابنابراین است. گذار از  ریناگز« النور»دیدار 
اما پیش از رهاایی از بهشات مثاالی،     .دیگشا یپر م رن  ینور ب یو به سوکرده رها ناپذیر  

 را درنوردد.  باید مراتب نوری آن
سااخته   فردی. اما مثال هر نهدگام میمثال  به عالم ،یاز محسوساتِ عالم خاکرهایی انسان با 

 یو عملا  یملکاات علما   پایاه بر آن است که انسان بر یاله اراده 5.استیدنزندگی او در رفتار 
انساان  کاه باه بارزخ     ینیاطیشا  افرشتگان یا  نی. بنابرابیافریدخود را  یبرزخزندگی  ش،یخو
باه   طیاکنون محندارد و هم ایاز دن یا یانتأخّر زم برزخ،. کردار اویندافکار و  دهییزا اند، دهیچیپ
باه   ایا از دنجابهاایی   یبرا یابزار دهد، یزمان رخ مپایان که در  یعی. مرگ طبتحقق دارد ا،یدن

 اتیا ح ،یعا یطبزنادگی   نیکاه دارناد در هما    روحانی افراد با همت ی. اما برخباشد یبرزخ م
 برخوردارند.   یاریاختمرگ ای گونهو از  کنند یرا کشف م گرانید ایخود  یبرزخ

                                              
 .  «ادِأَنَّمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا لَعِبٌ و َلَهْوٌ و َز ینَةٌ و َتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ و َتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَال  وَ الْأَوْلَ». 1
 .  «کمییحیهلل و للرسول اذا دعاکم لما  بوایآمنوا استه نیالذ هایا ای». 2
 .  «جزاءاً وفاقا»؛ «رُز قنا من قبل یهذا الذ». 5
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 ،یو عملا  یعلما هاای  همه وسوسهو  ،در وجود انسان است طانیشد که وهم، مظهر ش گفته
-مای  یناار  یموجاودات  سات، یناشاکردار انسان با افکار و  نیست. بنابراوا یها طنتیش دهییزا

است کاه  اینه. مکند یاو را م یروحنیروهای وار  نگلاو  شوند یم زانیکه به برزخ او آوآفریند 
بنیاد آتاش بار ساوختن    . گردد یور م و شعله کشد یزبانه م یروحنیروهای  دنینار وهم، با بلع

؛ پاای خاود اسات   است و برای بقای خویش ناگزیر از سوزاندن دیگران و قربانی کردن آنها به
 1.و  نعره ربوبیات سار داد   کشتبرای بقای سلطه خویش را  یاریکه فرعون کودکان بسچنان
و سرکشای   یدر پا  وساته یو پااسات.   یو خف یکفر و شرکِ جلخاستگاه وهم،  ر عارفانباوبه

. اعادام شاود   دیا اسات کاه با   یاررض یانسان است. او مفسد ف یدر ار  وجودریزی خون
 جهاد اکبر خواهد بود. ، راندن او از مصر وجود رونیو ب یفرعون درون نیمبارزه با ا
شاان علام،   سابب حیاات برزخای   به اشند و چه شیطان،چه فرشته ب ،نفس یبرزخهای آفریده

ظاهر، مساتقل  بخشد، بهتوانند با اختیاری که انسان به آنها میرو میاراده و قدرت دارند. ازاین
هاای فریبناده شایاطین،    هایی برای سعادت یا شقاوت انسان تهیه کنند. وسوساه از انسان طرح

ا اندیشاه و کردارهاای پیشاین خاود چناین      درواق  آفریده نفس خود شخص است؛ زیرا او ب
شیطانی را آفریده و چنین اختیاری بدو بخشیده است. سپس همین شیاطین کاه شانون نفاس    

 شود.  اویند، با او درگیر شده و جهاد اکبر آغاز می
 اتوانناد فرشاتگان یا   تاری دارناد و مای   نیروی نفسانی بایش  اندهایی که ریاضت کشیدهنفس

در ساعادت و شاقاوت دیگاران نیاز تااثیر       ش،یکه افزون بر خو بیافرینند یتر نیرومند نیاطیش
ساتاند.  اندازه هدایت و وسوسه است و اختیار دیگاری را نمای  گذارند. البته این تاثیرها تنها به

دم  رایا ؛ زکندمی یرا نورانآدمی  ،یاله یایو محضر اول ینمونه حضور در جلسات اخالق یبرا
و  حتیها باه نصا   گاه که در لغز  دینما یم داریپد هادر برزخ انسان فرشتگانی راخدا دوستان 

در شاخص  را  ینیاطیشا  د،یا با افاراد پل نشینی از سوی دیگر همخواهند پرداخت. آنها  تیهدا
و  یاساتعار  ییرهایتعبسخنان  نی. اکنندرا تشدید مینفس  یدخان یکه فضا کردمتولد خواهد 

   2است. یارجخ تیواقع انیکه ببل ست،ین ییکنا
 ینیاطیو شا فرشتگان که برزخ افراد، مملو از دهند میاند گزار   گشوده یچشم برزخ که آنان

معناا در   نیا نور و نار، برزخ افراد را متالطم نموده اسات. ا نبرد و  زندیاره در ستواست که هم
از  یماود پر آشوب، درواق  نمیدان  نیاشاره شده است. ا« جنود عقل و جهل»با واژه  ات،یروا

                                              
 .  «یانا ربکم ارعل». 1
مِنْهاا   نُونَ* فَإ نَّهُمْ آلکِلُاونَ مِنْهاا فَماالِ    ن یاطی* طَلْعُها کَأنَّها رُؤُوسُ الشَّ میأ ْل  الْهَح یشَهَرَةُ الزَّقُّوم... إنَّها شَهَرَةٌ تَخْرُجُ ف». 2

 .  «الْبُطُون
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گفتاه شاد کاه بارزخ     تر پیشآنچه  نیبنابرانور و نار خواهد بود.  نیشخص ب یندرو شیتشو
 یویا دنزندگی است که شخص، در  ییشده، در جاآراسته  ییرباو دل ییبایز تی)مثال( در نها

   1نور گشوده است. یرا به رو شیخودرون ده و پنهره کر یرویرا پ یالههای فرمان
را  یاما روزنه وجود آدما  کند، یرا محدود م ایدن ی حسهای خوشیگرچه  ،یاله عتیشر ،یآر

آن  بههات . دیا نما یما  داریپد یدر نهاد آدم یناشدنو ف یا یبای. و زدیگشا ینور م یبه سو
بههات بااطن آن رناج     نیا کاه ا خواهد شست. بل درن  یرا ب ایچنان است که رنج دن ییبایز

شاخص را در آغاو     یمثاال  کری. انوار رنگارن  پشود یاست که اکنون در برزخ، مکشوف م
 یاز نور، شراشار وجاود   یکریبا پ« حور»ناگاه . گردد یم دیناپد شهیهم یو رنج، برا کشند یم

   2.دینما یمانسان را منور 
رنا   بای که نور  ی. عالمشود یاز عالم مثال و انوار رنگارن  آن، عالم عقول آشکار مگذار  با

گساترده و  هاایی  حقیقات باا  رو راهو  ستین یدر آنها از شکل و شبح خبر .کند یم داریرا پد
بادون   فرشاتگان  قات یعالم حق نیا دردشوار است.  اریروبرو است که ادراک آنها بس شکل یب
. گرچاه  دکنا  یرا مبهاوت ما   چارهیبرو راهو جالل و جبروت آنها  کند یبروز م یمثال یکرهایپ

اشاکال و  کثارت در قالاب   از  ایباروز گوناه  رکنار بود اماا  محسوسات بغبار از  زیعالم مثال ن
رخات   زیعالم، کثرت لون و شکل ن نی. اما در اشد یم یمثالنورهای با رو راهالوان، سبب انس 
سخت مواج که جاز   ینور یاینمودار گشته است؛ در ،یحسپرده  چیه یب ،یبسته و انوار عقل
 .  ستینچیزی ادراک محض، 

 یکا ی( فرشاتگان و عقول ) دیربا یرا مرو راهوجود  کر،یپ غول ینان موجوچ ادراکجا در این
بار   یچاون خشخاشا   روراه. دل نوردند یاز نور، شخص را در م یچون امواج یگریپس از د

هاایی  ماوج ادراک، شناور است و دهشت ادراک، جان او را فرا گرفته است.  یانتها یب انوسیاق
حضاور آنهاا،   فزونای  از رو راهو  روناد  یو م ندیآ یم ر،یذناپ و ف یکه با سرعت ینامرئکلی به
سارعت و  کاه   اسات  یامواج ادراک نی، خود همپذیرادراکچیز . تنها برداز یاد می را شتنیخو

شااید باه هماین    . دیا ربا یرا ما  شتنیاست که فر ت ادراک خوای تااندازهشدت حضور آنها 
 دایا غشاوه پ مانناد   تیحاال  ،یوحا  افات یردآغااز  در  (ص)خاتم  امبریپشود که دلیل گفته می

 .  افتاد یبه لرزه م ایشان بدن مبارک یو گاه کرد یم
دارند. نخست امواج محادودتر و ساپس   و مراتب گوناگونی ( گستره فرشتگان) یادراک امواج

)ع( آشکار گردد و وجود سالک را غرم در  لیجبرائ نکهی. تا اشوند یم انیتر نما امواج گسترده

                                              
 .  ...«تکبمعرف یبمحبتک و قلب یبطاعتک و باطن یاللهم نَوِّر ظاهر». 1
 «.  ا ب الهَنَّة  الَّتی کُنتُم توعَدونإنَّ الَّذینَ قالوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ عَلَیه مُ الماَلئِکَةُ أَلّا تَخافوا وَر تَحزَنوا وَأَبشِرو». 2
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را رو راه یوجاود مرزهاای   ییو با ابهت اسات کاه گاو    نی. حضور او چنان سنگدیادراک نما
را کاه هار    یو هار ادراکا   شود یم دایهو« الروح»گاه . آنبرد یعر ، بار م تاو او را  گسلد یم

   .دهد یارائه م کهایداشت، ای فرشته
خاود دارناد؛    مرزهاایی ویاژه   زیاما آنها ن ندیاز کثرت رن  و شکل مبرانورهای عقلی گرچه 

 ،اماواج  نیاهریک از . سرانهام، گذرندنمیاست که از آن  ییوجودشان محدود به مرزها یعنی
نام دارناد و   «تیماه»ها،  بر  نیاز نور نامحدود هستند. ا یا یوجود و تهل انوسیاز اق ینیتع

 یادار زیا ن یو مثاال  یجسامان اشایای  دارناد. البتاه    یا ژهیا و تیماه ،کی( هرفرشتگانعقول )
 برد.  شان را از یاد می تیماهپرده است که  نیآنها چنان سنگ یحسپرده اما  اند، تیماه

داد رخباا ماتن،    ییارویا از حاد  و رو گاذار  ها است و  و محدودهها یتانسان مدرک ماه عقل
-، مهاهادت پارده  نیابرداشتن . یابنددست میدر هر زمان، بدان  یاست که اندک افراد ینادر

( موفاق ساازد.   ع) لیا جبرائمارز  از را به گاذار   یتا آدمخواهد بزرگی می یعمل و یعلم های
 امبریا راهنماا باود و پ   (ع) لیئاجبرنمونه این معنا در حدیث معراج یاد شده است که در آغاز، 

و عرضاه   ستادیا (ع) لیکه جبرئ دیرس ییجاهبپیامبر )ص( . اما کار عروج داد یم ریرا س (ص)
دلیل ایان ساوختن مارزی اسات کاه       1خواهم سوخت. م،یآ تر کینزد یشتداشت: اگر بند انگ

-را باه  یقتیقدر حقشب در  (ص)خاتم  امبریپ اما 2.توانند از آن بگذرندفرشتگان دارند و نمی

فرشاتگان   یمقاام جمعا  این حقیقت اوست.  یو تهل لیتفصمعراج هنگام که  افتیاجمال، در
ادراک،  یایا در ی اسات کاه اماواج ناور    کاران  بی یجاو مودرواق  نام دارد. « الروح»که است 

کاه باا    ینامحادود  طِیاسات؛ بسا   هایتماه ندهیاما زا ت،ی. او فاقد ماهندیدر متن او ییها نیتع
 .  کند یرا نمودار مماهوی حدود  ش،یتالطم خو
نامحادود پنهاان   یگاناه  ماوج  ایان  در متن  نیو سهمگ یدرپیآدم تنهاست. آن امواج پ اکنون،
ناور   یایا در نیا است که در ا یزی. آدم، تنها چجا را فرا گرفتهمهسکوت و آرامش  شدند و

 آنگااه . کاران  یادراک تاا با   و کاران  یآدم تاا با   و کران یتا ب رن  یب نور؛ شود یم افتهی کران یب
. کاران  یبا  رن ِ ینور ب تنها سرانهام و دیدوباره توحو  .کران یادراکِ نور  ب تنها سپس و دیتوح

مناور  « شهد اهلل»و شهود « بسم اهلل» دیبه توح ،«یاو ادن»پس از اوج به مقام اه حقیقت، رونده ر
 است.   افتهیبدان دست  (ص) اءینبوت است که خاتم انبپایان  نهای. اگرددمی
. او شاوند  یم ریکه از شراشر وجود ، سراز ندیب یو جهان را م نگرد یم شیگاه به خوآن آدم

                                              
 «.  لو دنوت انملة رحترقت». 1
 .  «ما منا ار و له مقام معلوم». 2
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نمودهای را آنها و  ابدی یمهمه آفریدگان خود را در  1.یاز او جار است و همه یدر همه سار
اسات   یکه او، هماان ناور   ابدی یو آدم م شود یشگرف آشکار م یراز اکنون،. ندیب یم شیخو

. ناد یاو یپرتوها ،یو مثال یعقلهمه نورهای را منور ساخته است.  نیکه باذن اهلل، آسمان و زم
نگاه داشاته  الهی نمود دور او هستند. اوست که عالم را باذن  خاکنورهای غبارآلود عالم  یحت

 5نخستین آفریده الهی نور من اسات. که:  دیگشا یکه غنچه لب به ترانه راز م نهاستیا 2است.
 ییراه خودنما ش،ینامحدود خوکشش است که با ای پیوستهکه او، همان نور  ابدی یمدر باز  و

   4فانی کرده و شیطان را به تسلیم واداشته است. شیدر خونار را بسته است. اوست که نار را 
کاه در عاالم    اباد ی یما گاه آن. گردد یم ریمادون سرازهای عالمو به قعر  شود یم فیلط سپس

در ساپس  که ناار را از ناور او متولاد خواهاد سااخت.       هست ی نارواییارهایخاک، اخت رهیت
 پسو سا  3بخاوان  کاه  دکن یم افتیدر یروشس «یاو ادن»قرب   تیو در نهارود بار می شیخو
 ریساراز تار  هاای پاایین  عالمرا در « قل» آنگاهموجود در عالم است.  قتیکه نور، تنها حق 6بگو
فرمان هماایونی   نیو در عالم خاک، ا ابدیدر مثال تمثل  ،عقول معقول شودازسوی تا  کند؛ یم

 .  مبدل سازد)قل( نار را محو، و به نور 
 یاریا در ساحت افعاال اخت « قل هو اهلل احد»امتداد  عتیشده است. شر دهییاز عت،یشر اکنون

. بارد  یبار ما  و از عالم انوار که چون در نهاد آدم نشست، او را بلند کرده ی. سروشی استآدم
. اباد یاظهاار   یبارا  یاست، تاا مباادا ناار روزنا     یدر عالم خاک «یاو ادن»مقام  زیسرر عتیشر
در  ،ی اعود آدما   یاست که قوس نزول را برا ینورهای عالمدر  «قل»انعکاس نغمه  عتیشر
 «یاو ادنا »تاا   و کناد  یعالم عروج م یدایبرام نور، تا عمق ناپ نیاست. آدم، سوار بر ا دهینورد

، وناد کاه خدا  یبرده است. راز یآدم، به راز عالم پ رایخدا خشنود است؛ ز رود. اکنونبار می
   7.آفریدماگر تو نبودی افالک را نمی :گویدبه آدم میس . پدیکشف آن آفر یعالم را برا

تااب   ،یای رویکه از شادت پار   یالهپنهان  نهیگنه نیآدم است. ا راز خودِکه که شگفت این
کاه ناور نامحادود     یخاود  ؛و آشکار شد تا خاود را بشناساد   دیآفر ریناگز ،نداشت یمستور

                                              
 .  «ریالط یال یرقیو ر  لیالس یعن نحدری». 1
 «لو ر الحهة لساخت ارر  باهلها». 2
 .  «نیالماء و الط نیو اآلدم ب ایکنت نب»؛  «یاول ما خلق اهلل نور». 5
 .  «یدیب یطانیاسلم ش». 4
 .  «باسم ربک الذی خلق اقرا». 3
 .  «هو اهلل احد قل». 6
 .  «لورک، لما خلقت ارفالک». 7



 711    ؛ نور و نارحکمت ادبی 

 قات، ی. در حقاباد یمای تحقق  بستر خودشناسیدر  1«شهد اهلل انه ر اله ار هو»گاه خداست. آن
   آدم، آغاز و انهام عالم است:

 یوستیبه هم تو پ قتیحق دری ا سر  خطِ حلقه هست دو
تاو   داریا د دیا ام! رباسات تو چاه دل  فیتو  و باستیاز تو چه ز سرودن کران! ینور ب یا آه
-ه در آن سحر باه است ک یا شرح نقطه ف،یتو  نیاتو ناخطاست.  دارید یسودا و استیمیک

و  ریا و گ اریبس ی. اکنون، پس از فراز و فرودهامیبحث، بارور شد یدر جلسه نوران یماند ادی
 اظهار شد.   نیچننیدار روزگار، ا

 

                                              
 .11آیه   عمران، سوره آل. 1


