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چکیده
سلوک ،اساسیترین بخش عرفان محسوب میشود .فلسفة انجام آن ،به تمایالت گونااگون بشار مرباو
میشود که بازگشت به سرزمین نور و کسب زندگی جاودان که در عرفاان اساالمی «بقاا» خواناد مایشاود
مهمترین دلیل آن به شمار میآید .در پی هبو انسان ،آن چه «قوس نزولی» خواند میشود به اتمام رسید و
انسان به عنوان تنها موجودی که توانمندی صعود و بازگشات باه شاهر حقیقای را دارد مایبایسات «قاوس
صعودی» را به سمت شهر جان طی کند.
سالک در مسیر سلوک ،انواری را مشاهد میکند که گا قابل دسته بندی است و گا فاقد معیار مشخصی
برای این کار؛ به عنوان مثال تعدد عناوین و همچنین جابجایی آنها در طول تقسیمبندیهای ارائه شد  ،عمد
ترین مانع انجام این فرآیند محسوب میشود .در این پژوهش که به شیوة توصیفی-تحلیلی انجام میپذیرد به
بررسی تمثیلهای نور در عرفان اسالمی میپردازیم.

کلید واژهها:
تمثیل ،نور ،عرفان اسالمی.

 -1گرو زبان و ادبیات فارسی ،واحد زاهدان ،دانشگا آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران.
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پیشگفتار
سلوک ،اصطالحی است عرفانی که منظور از آن طی طریقت و کوشاش بارای سایر در را خادا
جهت نیل به مقصوداست (گوهرین )592 /6 :1811 ،دربارة شرایط و مراحل سالوک ،اظهارنظرهاای
فراوانی موجود است که اساساً موضوع پژوهش نمیباشد.
سلوک ،ظاهراً به دو صورت انجام میپذیرد؛ یا به صورت انجام برخی دستورالعمل ها که عمادتاً
هدف از آن ها در نهایت تبدیل اخالق ذمیمه به اخالق حمید است و یا به صورت نمادین که بایش
از مورد اول مورد توجه ما است چرا که پیوستگی بیشتری با مبحث «نور و ظلمت» دارد و البته این
مسأله به شدت تحت تأثیر نمادین بودن مقولة «نور و ظلمت» بود است .همچنین باید متذکر شد که
هدف از سلوک غیر نمادین نیز رها شدن از ظلمتی است کاه در اثار ارتکااب گناا وانجاام اعماال
ظلمانی به وجود میآید .همان طور که مالحظه میشود هار عمال ،اندیشاه و حتای مفهاومی را باه
راحتی میتوان در محدودة نور یا ظلمت قرار داد و رها شادن از هار صافت نامناساب را مایتاوان
بخشی از روند نورانی شدن محسوب کرد.
در میان آثار عرفانی ،زبانی ویژ به کار رفته است که باا عنااوینی چاون رماز ،تمثیال یاا تأویال
شناخته شد تر است.
«سمبولیسم و نمادگرایی به معنی عام ،استفاد از نماد و مفاهیم نمادین است( ».داد)592 :1812 ،
و «در اصطالح ادبی به سبکی گفته میشود که هار کاد در آن چیازی مایبیناد عاد ای تصاوف و
عرفان ،گروهی آن را زبان ساد برای بیان احساسات و شعر میدانند»( .سعیدیان)221 :1831 ،
چدویک ،سمبولیسم را هنر بیان غیر مستقیم مفاهیم میداند :واژ سمبولیسم به عنوان یاک اسام
عام ،مفهوم بغایت وسیعی دارد .این واژ را میتوان برای توصیف هر شیوة بیانی به کار بارد کاه باه
جای اشارة مستقیم به موضوعی ،آن را غیر مستقیم و به واسطة موضوع دیگری بیان کند( .چادویک،
)9 :1832
و در ادامه میافزاید :سمبولیسم را میتوان هنر بیان افکار و عواطف نه از را شارح مساتقیم ،ناه
به وسیلة تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تصویرهای عینی و ملموس ،بلکاه از طریاا اشاار باه
چگونگی آنها و استفاد از نمادهایی بی توضیح برای ایجاد آن عواطاف و افکاار در ذهان خوانناد
دانست( .همان)11 :
«تأویل ،شیو ای کهن و با سابقه اسات و ریشاه دربااور باه تقادس ( )Sacredماتن دارد و آن،

تمثیلهای نور در متون عرفانی284 /

گونهای محدود کردن دو جهان (بیرونی و درونی) به متن است و بر این اندیشه استواری اسات کاه
حروف نوشتاری ،حامل رمزهای بنیادین و نامکشوف است.
واژة یونانی هرمینا ( – )Herme niaبرگرفته از نام هرمد ناظر به این بااور اسات کاه هارمد
رسول و پیام آور خدایان است و گا خدای آفرینند زبان و گفتار میباشد .او پیام آور اسات و هام
تأویل گر .تأویل بعدها در اندیشة بشری به تمام متون را یافت( ».شاهرودی)66 :1813 ،
جوامع ابتدایی ،برای رمز ،منشائی غیر انسانی قائل بود اند.
«همة جوامع» ابتدایی و تمدنهای سنتی در این نکته متفا القولند که رمز و خاصه رمزهای جادو
و مذهب و اساطیر و آیینهای رازآموزی ،منشأ و سرچشمهای «غیر انسانی» دارند.
در مراتب کهنِ فرهنگ؛ جهان آدمی ،دستگا بستهای به روی جهان غیر انسانی ،چه جهان ماوراء
و مافوق انسان و چه جهان مادون وی (نیروی شرّ و قوای اهریمنی) نیست.
جهان خدایان یا نیاکان اساطیری ،هر چند که متعال و غریب باشد باز به برکت برگزاری آیینهاا
و به نیروی رمز ،برای طالب مشتاق دست یافتنی است و این آیینها و رمزها ،آن جهان غیار انساانی
را تنها تصویر نمیکنند بلکه فعلیت میبخشند و به حضور میآورند و به زمان حاضر باز میگردانند.
بنا بر این رمز ،اصوالً جهتی قدسی دارد و ناظر به جهان خدایان (آسمانی یا دوزخی) و عالم مااوراء
است و بدون آن قبله ،خود معنای خاصی افاد نمیکند( .ستاری)86 :1816 ،
خاستگا تمثیل بیشتر فلسفه و کالم است تا ادبیات .تمثیلهاا اغلاب ماذهبیاناد ...هماة ادیاان
ابراهیمی و بسیاری از ادیان شرقی کامل ترین بیان خود را در قصه یافتهاند( .مک کوئین)8 :1819 ،
قصهها ،قرنها بار معانی را بردوش کشید اند« .لیلی و مجنونهاا ،خسارو و شایرینهاا و حتای
حکایتهای کوتاهی که در ال به الی اشعار عرفانی جای گرفتاهاناد .جریاانی کاه تاأثیر عماد  ،اماا
نامحسوسی را بر داستانهای منظوم پارسی نهاد .به عنوان مثال «لیلی و مجنون» جامی آنقدر با «لیلای
و مجنون» نظامی تفاوت دارد که به وضوح میتوان تأثیر عرفان اسالمی را بر آن مشاهد کارد اماا از
آن جا که در کلیت داستان تغییر شگرفی ایجاد نشد  ،از نظرها دور ماند است.
استفاد از رمز در زبان پارسی ،سابقهای طوالنی دارد .در عرفان نیز استفاد از رمز ،سابکی ویاژ
در بیان مفاهیم است .مولوی معتقد است که به عنوان مثال ،فرعون و موسی ،تمثیلی هستند برای بیان
دو قدرت متضادی که در ذات انسان قرار گرفته:
ذکاار موساای بنااد خاطرهااا شااد اساات

لاایکن حکایتهاساات کااه پیشااین بدساات

ذکااار موسااای بهااار روپوشسااات لیاااک

ناااور موسااای نقاااد تساااتای مردنیاااک
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موسااای و فرعاااون در هساااتی تسااات

باید ایان دو خصام را در خاویش جسات
(مولوی)94/1 :4181 ،

در مورد تمثیل های نور ،نظر مستقلی ارائه نشد است اما با توجه به اینکه ساالک در نهایات باه
رؤیت نور نائل میآید میبایست آن چه را که به صورت نور یا به جای نور رؤیت میشود به عنوان
تمثیل نور به حساب بیاوریم.
در متون عرفانی ،اشارات پراکند ای به مراتب نور شد است که بزرگ ترین مشکل آن ،قطعاً بی
نظمی آن است.
 مراتب نوردر متون عرفانی ،سلسله مراتب خاصی برای نور ارائه گردید است. .
میبدی در کشف االسرار ،مراتبی را برای نور برشمرد است که بخشی از آن ذکر میگردد« :بدان
که انوار باطن در مراتب خویش مختلف است :اول نور اسالم است و با اسالم ناور اخاال

 ،دیگار

نور ایمان است و با ایمان صدق ،سدیگر نور احسان است و با احسان نور یقین .و باز اهال حقیقات
و جوانمردان طریقت را نور دیگر است و حال دیگر .نور فراست است و با فراست ناور مشااهدت،
باز نورتوحید است و با توحید نور قربت در حضرت عنایت .بند تا در ایان مقاام باود بساته روش
خویش باشد از ایدر باز کشش حا آغاز کند .جذبه الهی در پیوندند ،نور ها دست در هم دهاد :ناور
عظمت و جالل ،نور الوهیت ،نور هویت( »...میبدی)215 / 6 :1819 ،
سلمی نیز ،از قول جعفربن محمد ،مراتب بیشماری را برای نور ذکار مایکناد« :قاال جعفاربن
محمد :االنوار مختلفه أولها نور حفظ القلب ثم نور الخوف ثم نور الرجاء ثم نور التذکر ثم النظر نبور
العلم ثم نور الحیاء ثم نور حالو االیمان( »...سلمی)11 / 1 :1151 ،
در مقاالت کاملین که در حاشیة اشعه اللمعات به چاپ رسید است اظهار نظری درباارة مراتاب
کمال نور ذکر گردید است« :چون سالک برذکر مداومت نماید انوار کثیار سااطعه در بااطن مرئای
گردد .اوائل آن انوار که امثال بروق ظاهر گردد لوائح نامند و بعد از آن انوار درنگ کنند پدیاد آیاد
در باطن که یک وقت و دو وقت و سه وقت پایند باشد و ایان اناوار را لواماع خوانناد .بعاد از آن
درنگ انواری که پدید آید بیش تر باشد و این انوار را «طوالع» گویند( ».نقال :گاوهرین/16 :1811 ،
)18
تعریفی که در رسالة قشیریه نیز ارائه شد است« :لوایح مانند برقای اسات کاه هماین کاه بتاباد
ناپدید شود ...و لوامع پیدا تر از لوایح است و زوال آن بدان سرعت نیست .پد لواماع دو وقات یاا
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سه وقت پایدار میماند ...و طوالع وقت بیشتری میماند و شدت آن بیشتر و قویتر است و مکاث
آن بیشتر و تاریکی را بیشتر میبرد( »...قشیری )518 :1812 ،ساهروردی ،مراتاب ساه گاناه ای را
برای سه مرحله از سلوک ذکر میکند« :فللمبتدی نور ؛ خاطف و المتوسط نور ثابت و للفاضال ناور
طامد» (سهروردی)261/1 :1816 ،
احتماالً تنها را رهایی از این پراکندگی و ناهماهنگی در بیان مراتب نور ،پناا باردن باه ساخنان
عزالدین کاشانی است که اشار میکند به این که نور ،یکی بیش نیست اما این نور به مراتاب کماال
خود که با رفع حجب همرا است نامی متفاوت میگیرد« :یقین ،عبارت است از ظهور ناور حقیقات
در حالت کشف اَستار بشریت ،به شهادت وجد و ذوق ،نه به داللت عقل و نقل .و مادام تا آن نور از
ورای حجاب نماید آن را نور ایمان خوانناد و چاون از حجااب مکشاوف گاردد آن را ناور یقاین
[خوانند] .و در حقیقت ،یک نور بیش نیست .همان نور ایمان ،وقتی که مباشر دل گردد بای حجااب
بشریت ،نور یقین بود( ».عزالدین کاشانی)19 :1813 ،
آنچه در این بیانات بیش از هر چیز ارزشمند است نامگذاری صوری بر انواری است که در طای
سلوک مشاهد میشود .این نامگذاری ها بیش از اینکه ارزش تعریفای داشاته باشاند ارزش تکااملی
دارند .بدین معنی که آنچه در نهایت ارزشمند است مسیری است که سالک از اولین نور تاا آخارین
آن که نور خدا یا نور حقیقی نامید میشود دنبال کرد و به این وسیله به هادف نهاایی سالوک کاه
شناخت خداوند و رویت نور اوست نائل میآید.
احمد غزالی در بحر الحقیقه ،از پانزد نور نام میبرد« :نور هدایت ،نور عنایت ،نور معرفت ،ناور
احسان ،نور یقین ،نور صدق ،نور رعایت ،نور انابت ،نور اجابت ،نور سعادت ،ناور وحادانیت ،ناور
جالل و نور عظمت» (احمد غزالی )62-61 :1836 ،البته باید یاادآوری کارد کاه ناور ساوم بناا باه
اظهارات مصحح ،از نسخة خطی حذف شد است( .همان)66 :
اعتقاد به وجود پانزد نور در حکمه االشراق سهروردی نیز دید مایشاود .اگرچاه ساهروردی،
عارف نیست اما با توجه به گرایش خاطر او به بزرگان عرفان و همچنین تأثیرگاذاری او بار عرفاان
ایرانی؛ بخصو

در زمینة نور ،میبایست افکار او را در این زمینه بازگو کرد:

«و بر نفوس خداوندان تجرید پد از جدایی از کالبدهای جسمانی انواری گوناگون بتابد کاه بار
گونههای چند بود:
بارقة که بر اهل بدایات آید و آن همچنان بدرخشد و بمانند پارة نوری درخشند خوشاایند باود
که میدرخشد و نمیپاید.
نوری که بر جز اهل بدایات تابد و آن نوری بود بارق و درخشان که بزرگتر از آن نور نخسات
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بود و به برق مانندتر بود بجز اینکه این نور برقای ساهمناک باود و بساا باود کاه همارا آن آوازی
رعدآسا شنید اید و یا در دماغ متمکن گردد( »...سهروردی)891 :1823 ،
ظاهرا اندیشه احمد غزالی یا سهروردی ،توانسته است افکار سمنانی را در جهت تقسیم ناور باه
پانزد مرتبه تحت الشعاع قرار دهد
 مصادیق نوردر مورد مصادیا نور ،به دو روش متفاوت میتوان وارد عمل شد .ابتدا این کاه مصاادیا را بار
اساس عناوین آن دسته بندی کرد .مثالً در این راستا میتوان به عناوینی چون «ناور معرفات»« ،ناور
هدایت» و «نور عشا» و ...اشار کرد .این عناوین ،همان گونه که عزالدین کاشانی گفت باه مراحلای
از رؤیت نور مرتبط است که ارتبا تنگاتنگی با مراحل سلوک دارد و همان گونه کاه پایش از ایان
گفتیم صرفاً جهت تعیین صعود ارزشمند است و ذکر آن تنها در صورتی ساودمند اسات کاه بتاوان
ترتیب مشخص و ثابتی برای آن مشخص کرد و یا اینکه مصادیا نور را بر اساس نماود ظااهری آن
که جنبة تمثیلی نور است دسته بندی کرد که به نظر میرساد حاداقل شایوة دوم تاا حادودی قابال
اعمال است.
 رؤیترؤیت ،مشاهد  ،دیدار و عناوینی از این قبیل ،همگی حکایت از یک مرحلاة اساسای در عرفاان
دارد .مرحلهای که سالک پد از ریاضتها و کوششها ،بدان نائال آماد و باه شاهود ناور حقیقای
میرسد.
مراحلی که پیش از این ذکر گردید ،بیانی تمثیلی برای رسیدن به این مرحله باود اسات .وجاود
سالک چونان آینه ای در نظر گرفته شد که با زدودن زنگ ها و ظلمت ها آمادة شهود گردید .سماع یاا
ذکر ،عامل گشایش درهای عالم باال و شهود نور میشاد و مقولاة «اناوار رنگای» باا بیاان صاعودی
نمادین ،سالک را به شهر جان رساند تا بتواند در آن جا به حقایا نورانی و نورهای حقیقی بنگرد.
گوهرین دربارة مشاهد مینویسد« :مشاهد رؤیت و دیدنی است که آن را وصف نتاوان کارد و
آن دیدن حا و غیب است به دید دل ...سالک در طی سلوک پد از گذرانادن مراحال ریاضات و
مجاهدات ،ابتدا به مقام «محاضر » رسد و پد از چندی به مقام «مکاشفت» نایل آید و سپد به حال
مشاهد رسد .و این حال وقتی حاصل شود کاه بااطن ساالک از هار گوناه شاایبه ای پااک شاود».
(گوهرین )563/9 :1811 ،سمنانی ،تجلی را به دو بخش صوری و معنوی تقسیم کرد و معتقد است
که در تجلی صوری ،خداوند در هر شکلی قابلیت تجلی دارد« :اما آن که گفت که :رأیت ربای علای
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صور الفرس ،چنانست که که حا تعالی را تجلیست ،صوری و معنوی و آن باه آثاار نسابت دارد و
نوری و آن به افعال نسبت دارد و معنوی و آن به صفات تعلا دارد و ذوقی و آن به ذات تعلا دارد.
و در تجلیات صوری حا تعالی در صورت جمیع اشیاء بر بند تجلی کند .از مفاردات عنصاریات و
از معادن و نبات ،حیوان و انسان ،چون در صورت موالید تجلی کند و آن تجلی از مرتباة دیگار باه
مرتبة دیگر خواهد پیوست .در افا مولاود تجلای کناد و بعاد از آن باه دیگار مولاود ابتادا کناد»...
(سمنانی )111-112 :1831 ،او در جایی دیگر ،تجلی به صورت «پیکر » را تجلی صوری و مخاتص
به بدایت سلوک میداند و تجلی به صورت حضور ذوق در وجود سالک را ،تجلی نهاایی مایداناد.
(همان )561 :البته باید توجه داشت که رؤیت در میان مسلمانان هموار مسأله مناقشه برانگیزی بود
که به صورت صد در صدی مورد قبول واقع نشد اسات .عمومااً فالسافه و شایعیان منکار رؤیات
بود اند و فقط اشاعر بود اند که بر این امر؛ یعنی امکان رؤیت ،اصارار ورزیاد اناد( .مظفار:1831 ،
»151حال باید پرسید «این اندیشه ،از کدام خاستگا به عرفان اسالمی تزریا شد است؟ بویژ وقتی
که سمنانی از رؤیت خدا در ظاهر اسب و دیگر پدید ها میگوید و یا شاهد جدال سراج با صاوفیان
در تقبیح انتساب رؤیت حا به اشکال گوناگون هستیم .شاید بتوان ادعا کرد کاه ایان بااور ،چنادان
ارتباطی با اندیشة اسالمی ندارد چراکه شأن و مرتبه پروردگار ،باالتر از آن است که در صورت اشیاء
یا حیوانات متجلی شود .سخنان نسفی ما را به یاد تجلیهای چندگانه ورغنه یا سیمرغ میاندازد« :در
اوستا «بهرام یشت» آمد که ورغن(شاهین) یا فرشتة بهارام باه د گوناه :بااد تناد ،گااو ورزا ،شاتر
سرمست ،؛ گراز نر ،جوان پانزد سالة فروغمند ،شاهین بلند پرواز ،میش پیچید شاخ ،بز زیباا ،مارد
دلیر رایومند ،خود را به زرتشت نمایاند است( ».بختورتاش )22 :1816 ،ولی برای اثبات آن ،نیازمند
به اثبات دیگر عناصر عرفان با اسطورة «ورغنه» یا «سیمرغ» هستیم که البته از عهدة پاژوهش خاارج
اما ممکن است .در برخی مواقع نیز اندیشة رؤیت با مکاتب دیگر؛ بویژ اندیشه هرمد ،قابل تطبیاا
است که بر اساس آن ،شخص صورت ازلی خود را میبیند(کلباسی )186 :1816 ،کربن با توجاه باه
اندیشه ابن عربی؛ از رؤیت خود شخص میگوید« :در حقیقت این پدیاد مترتاب اسات بار اینکاه
محب فهم کرد باشد که آن صورت خیالی نه بیرون از وی ،بلکه در وجود وی است .به بیاان بهتار،
همان وجود وی است( ».کربن )511 :1811 ،که بسیار با اندیشة هرمد ،قرابت دارد.
از میان تجلیهای گوناگون حا در عرفان اسالمی ،دو صورت اصلی آن؛ یعنای «پیار ناورانی» و
«زیبارو» ،در این بخش معرفی میشود و البتاه باه اضاافه نماود «غاذای ناور» و «آب حیاات» ،کاه
صورتهایی دیگر از تجلی نور حا محسوب میشود.
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 شیخ نورانیصفت نورانی را میتوان در مورد هر چیز خجسته ای به کار برد مثالً میتوان گفت :فکر ناورانی،
شعر نورانی ،کتاب نورانی ،سیمای نورانی یا حتی پیر نورانی .مفهوم خاصی که از این تعابیر برداشت
میکنیم وابسته به این است که این تعابیر را کجا به کار میبریم .وقتی صفت نور را بارای انساان در
عرفان به کار میبریم خواسته یا ناخواسته ،مفهومی عرفانی به واژ داد ایم که صرفاً در همان حاوز
قابل فهم و تفسیر است.
شیخ نورانی ،تعبیری است که ابن ترکه اصفهانی از آن استفاد کرد اسات« :شایخ ناورانی در آن
حلقة تقدید اذکار سبحانی ...زنگ آالیش حدثان و دناد آمیازش تعلّقاات اکاوان از مرائای ادراک
ایشان میزدود( ».ترکه اصفهانی )51 :1832 ،اما مفهومی که در این بخش مد نظار ماا اسات چیازی
فراتر از یک شیخ؛ به معنی انسان واقعی است .ابتدا نگاهی میاندازیم به مفهوم شایخ ناورانی و ناور
شیخ در عرفان.
شیوخ نورانی که منظور از آنها کسانی است که به هادایت ساالکان روی مایآورناد از تباار آن
مشایخی هستند که آنها را مرتع نور نامید اند« :بباید دانست که خواجه جنید رحمه اهلل علیاه ،شایخ
علی اال طالق و قطب علی اال ستحقاق و منبع اسرار و مرتع انوار بود( ».نخشابی )136 :1869 ،ناور
وجود آن ها ،راهگشای سلوک مریدانشان خواهد شد .جامی از نور دل پیر میگوید که به مانناد ناور
خورشید جهانگیر است:
پرتاااااو ناااااور دل پیااااار اسااااات آن

کااه چااو خورشااید جهااانگیر اساات آن
(جامی)214 :4122 ،

و در نفحات االند ،از دیدار پیری نورانی در خواب میگوید« :شبی به خواب دیادم کاه پیاری
باشکو و وقار ،محاسنی سفید و به غایت نورانی به اندرون خانقا درآمد» (جامی)815 :1838 ،
و موالنا خود را واله نور پیر میداند:
من ز نور پیار و الاه پیار در معشاوق محاو

او چو آیینه یکی رو من دو سار چاون شاانهای
(مولوی)4449 :4189 ،

جامی بر این عقید است که چون پیر در نور حقیقی فانی شد  ،عقل او را پیر نورانی نامید :
چاااون دریااان ناااور پیااار شاااد فاااانی

خوانااااادش عقااااال پیااااار ناااااورانی
(جامی)641 :4124 ،
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پیر نورانی در سیرالعباد مفهومی گسترد تر یافته است .ظاهراً در سیرالعباد ،پیر نورانی به مفهومی
انتزاعی تبدیل میشود:
پیااااار ماااااردی لطیاااااف و ناااااورانی

همچااااااو در کااااااافری مساااااالمانی

شاااااارم روی و لطیاااا اف و آهسااااااته

چیسااات و نغاااز و شاااگرف و بایساااته

زمینااا ای از زماناااااه خاااااوش روتااااار

کهناااااای از بهااااااار نااااااو نااااااوتر

گفااات مااان برتااارم ز گاااوهرو جاااای

پااااادرم هسااااات کااااااردار خااااادای

اوسااات کااااول نتیجاااة قااادم اسااات

آفتااااااب ساااااپیدة عااااادم اسااااات

علّاات ایاان ساارا و ایاان فاارش اوساات

سااابب اساااتوی عاااالی العااارش اوسااات
(سنایی)226 :4118 ،

احتمال دارد که پیر نورانی در مسیر به فساد گراییدن خانقا هاا ،از مفهاومی واقعای باه مفهاومی
انتزاعی تبدیل شد باشد .دلزدگی حقیقت جویانی نظیر حافظ ،آن ها را بر آن داشت تا شیوخ انتزاعی
خویش را در عرفان اسالمی مطرح کرد و بر جنبة نورانی آنها تأکید ورزند.
مشهورترین شیخ انتزاعی عرفان اسالمی که هویت خود را از اشاعار حاافظ کساب کارد اسات
شراب است .زرین کوب با اشار به شراب و پیر گلرنگ در شعر حافظ مینویسد« :یک افسانة تااز
هست که سلسلة ارادت وی را به یک پیر شیرازی میرساند – پیر گلرنگ .اما ایان یاک ناام پیراناه
نیست و بیهود است که برای شناخت هویت او در مآخذ و کتابها به جست و جو بپردازناد .ایان
پیر گلرنگ ،استعار گونه ای است که در دیوان خواجه آمد اسات و ظااهراً بارای شاراب( ».زریان
کوب)163/8 :1826 ،
عمد ترین صفت شراب در شعر حافظ ،نورانی بودن است که خود عامل تلفیا شراب با مفهاوم
پیر نورانی میشود .اما آن چه بیش از مفهوم شراب به یاری ما خواهد آمد دیگر تمثیال ناور؛ یعنای
زیبارو است.
 زیبارواستفاد از تمثیل زیبارو ،به عنوان نماد تجلی حا؛ اگرچه به ندرت استفاد میشاود ولای بسایار
حائز اهمیت است .پورنامداریان ،برخی از این تجلیها را ،البته بدون اشار به آن چه ماا مایگاوییم،
جمع آوری کرد است .یکی از این موارد ،آن چیزی است که عین القضا میگویاد« :چاون او-جال
جالله -خود را جلو گری کند بدان صورت که بینند خواهد به تمثل به وی نماید .در این مقام مان
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که عین القضاتم نوری دیدم که ازوی جدا شد و نوری دیدم که از من برآمد و هر دو نور برآمدند و
متصل شدند و صورتی زیبا شد»(عین القضا  )868 :1816 ،این تمثیل ،در معارف به صور علمیه حا
موسوم شد است« :ارواح مطهر مقدسه ،که صور علمیه حقیهاند و به مالئکه موسوماند ،در خانة دل
مصفای تو در آیند و منزل سازند» (بهاء ولد /1 : 1825 ،ید) به رؤیت جماال فرشاتگان ،در کیمیاای
سعادت نیز اشار شد است« :ارواح فرشتگان در صورتهای نیکو وی را پدیدار آید و پیغمباران را
دیدن گیرد و ملکوت زمین و آسمان به وی نمایند و کسی را که این را گشااد شاود کااری عظایم
بیند که در حد وصف نیاید» (غزالی ،کیمیا )58 :کربن در بسیاری از آثارش؛ بویژ «حکمت اشراق و
فلسفة ایران باستان» ،تالش کرد تا میان این جلوة الهی و طبااع تاام از طرفای و ساوفیای ماانوی و
دئنای زرتشتی از طرفی دیگر ارتبا برقرار کند .بنا به باور او ،تصویری کاه فارد در طای شاهود در
سیمای زیبارویی جوان رؤیت میکند همزاد آسمانی اوست( .کربن)161 :1815 ،
حال ممکن است سؤالی مطرح شود و آن اینکه احتمال دارد پیر نورانی در شاهود عرفاا ،مرحلاة
نهایی آیین مهر؛ یعنی بروز مرتبة «پیر» باشد؟ پاسخ خواهیم داد که حتی اگر تجلی پیر مهاری باشاد
باز هم با فرهنگ عربی پیوستگی دارد؛ چراکه هرودوت مینویسد« :ایرانیان ،آیین مهر را از اعاراب و
آسوریان اخذ کرد اند»( .نقل :رضی)55 :1815 ،
باورهای انسانها در رابطه با محیط پیرامون و اندیشة آنهاا در گازینش صاورتی کاه مطاابا باا
آرمانها یا باورهایشان است قطعاً وارد متون ادبی آنها خواهد شد .از این رو است که شااهد تلفیاا
معیارهای زیباشناختی ملتها با باورهای اعتقادی آنها هستیم.
 غذای نورحااد اباادان قااوت ظلماات ماایخااورد

حااااد جااااان از آفتااااابی ماااایچاااارد
(مولوی)24/2 :4181 ،

«غذای نور» اصطالحی است که بر اساس تعابیر عرفا؛ باویژ موالناا جاالل الادین بلخای ،اخاذ
گردید است .این مائدة آسمانی که منظور از آن معارف عالم برتر و انوار عالم ناور اسات در قالاب
بیانی نمادین ،به گونة طعامی آسمانی از جانب یک قدید به سالک خوراند میشود.
مویز ،خرما و سیب ،تمثیلهایی برای این مائد هستند .در برخی از کتب عرفانی با عناوان «شایر
غیبی» از این طعام یاد شد است که به نوبة خود یادآور پرورش افرادی خا
ملتها توسط نیروها و موجودات آسمانی است.
موالنا معتقد است که غذای روح ،نور خداست:

در اساطیر بسیاری از
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قاااوت اصااالی بشااار ناااور خداسااات

قااااوت حیااااوانی مااااراورا ناسزاساااات

مائااادة عقلسااات نااای ناااان و شاااوی

نااو رعقلساات ای پساار جااان را غااذی

نیساااات غیاااار نااااور آدم را خااااورش

از جاااازِ آن جااااان نیابااااد پاااارورش

زیااان خورشاااها انااادک انااادک باااازبر

کاااین غااااذای خااار بودنااااه آن حاااار

تااااا غااااذای اصاااال را قاباااال شااااوی

لقمااااههااااای نااااور را آکاااال شااااوی

هااار کاااه باشاااد قاااوت او ناااور جاااالل

چاااون نزایاااد از لااابش ساااحر حاااالل
(مولوی)102 / 2 :4181 ،

او در اثر منثورش ،فیه ما فیه نیز از غذای دیگری که سهم روح انسان است میگوید:
ترا این غذای خواب و خور غذای دیگر است که ابیت عند ربّی یطعمنی و یسقینی .در این عالم،
این غذا را فراموش کرد ای و به آن مشغول شد ای و شب و روز تن را میپاروری ،آخار ایان تان
اسب تست و این عالم آخر اواست و غذای اسب غذای سوار نباشاد .او را باه سار خاود خاواب و
خوری است و تنعّمی است اما سبب آنک حیوانی و بهیمی برتو غالب شد است تو بر سر اساب در
آخُر اسبان ماند ای و در صف شاهان و امیران عالم بقا ،مقام نداری .دلت آنجا اسات اماا چاون تان
غالب است حکم تن گرفتهای و اسیر او ماند ای( ».مولوی)16 :1886 ،
سیب نیز از تمثیلهایی است که او برای بیان «غذای نور» از آن مدد میگیرد.
پورنامداریان در این زمینه مینوسید:
مولوی با توجه به واقعة مرگ موسی ،سیب را که جبرئیل از بهشت آورد است نشانهای از عاالم
غیب ،منزلگه معشوق و عالم حقیقت و معنی در این جهان تلقی میکند و بار اسااس هماین تلقای،
سیب را میتوان رمز وحی و الهام و وارد غیبی ،که منشأ آن جهانی دارد و معانی حقیقی و روحاانی
که در دل انبیا و اولیا صورت میبندد و یاا در صاورت الفاا در کتاب آسامانی و احادیاث جلاوة
محسوس پیدا میکند و نیز نشانة معشوق و لطف و عنایت وی دانست .سیب ،در ارتبا با آن عاالم
و معشوق ازلی و حقیقی ،مظهر جمال صورت و معنی و کمال حا است و نیز مظهر انسان کامل کاه
تجلی حا برزمین و جامع صفات اوست .درک زیبایی و کمال معشوق مساتلزم گسساتن از عالیاا
زندان خاک است( .پورنامداریان )119 ،1869 :در مقابل معارف عالم برتر که نماد «غاذای ناور» باه
شمار میرود شهوات نفد ،نماد غذای ظلمت است« :شهوات نفد جمله غذای ظلمت است .پاد،
چون شخص به طلب مراد نفد و حب جا و مال و تشیخ و خانقا داری و بدبختیها ،که عمار در
آن ضایع میشود ،خرج شود الجرم ظلمت آشکار گردد و آن شقاوت ابد است»(محماودبن عثماان،
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)131 :1816
شیر از دیگر تمثیل های غذای نور است .تمثیلی که در بسیاری از آثار عرفانی استفاد شد است.
نجم رازی از پرورش اطفال سلوک به وسیلة شیر غیبی میگوید« :و به حقیقت اطفال حقیقات را در
بدایت جز به شیر وقایع غیبی نتوان پرورد و غذای جان طالب از صورت و معنی و قایع تواناد باود.
چنان که شخصی در خدمت خواجه امام یوسف همدانی باز میگفت به تعجب که در خدمت شایخ
احمد غزالی – رحمه اهلل علیه – بودم .بر سفرة خانقا با اصحاب طعام میخورد .در میانة آن از خود
غایب شد.
چون با خود آمد گفت:
این ساعت پیغمبر را – علیه السالم – دیدم که آمد و لقمه در دهان من نهاد .خواجه امام یوسف
فرمود( :تلکَ الخیاالت تُربّی بِها أطفالُ الطّریقه)
گفت :آن نمایشهایی باشد که اطفال طریقت را بدان پرورند»(نجم رازی)593 :1813 ،
برخی از عرفا ،خودبة تأویل غذای نور پرداختهاند .ابن عربی در فصو

الحکم شایر را تمثیلای

از علم میداند ( :ابن عربی )121 :1836 ،خواجه نصیرالدین طوسی در شرح داستان سالمان وابسال،
در تأویل تغذیه ابسال از شیر حیوان وحشی مینویساید« :افاضاة کماال اسات باه او از مفارقاات و
مجردات عالم باال» (ابن سینا)26 :1961 ،
شمد تبریزی ،مویز را نمود زمینی آن مفهوم آسمانی میداند :مصطفی را به خواب دید ...مشاتی
مویز در دامن او کرد ...مسلمان شد( ».شمد تبریزی)613 :1838 ،
ابن حجر در لسان المیزان حکایتی از خوراندن لقمه به سالک توسط پیامبر اسالم نقل کرد است
بدین شرح« :انَّ اباالفتوحِ لَمّا امتَنعَ منَ األ کَل بعدَ أن وقَعَ له ماجری ،سئِلَ عان ساببِ ذلاکَ ؟ فقاالَ:
رایت النبیُّ –

– قد رَفَعَ لقمه من القصعَهِ و وضَعَها فی فَمِی .فقال له»

حکایتی دربارة جدال امام محمد غزالی و برادرش ،احمد غزالی ،نقل گردید که در آن از تمثیال
خرما استفاد شد است« :نقل است که روزی امام ائمه حجات االساالم ابوحاماد محماد غزّالای –
رحمه اهلل علیه – برادر خود شیخ احمد غزالی – قدس سر – را گفتند:
نیک درویشی اگر در معرفت حقیقت اهتمام بیش از این میفرمودید .امام گفت :شاما نیاز نیاک
دانشمندید اگر در معرفت حقیقت اهتمام بیش از این میفرمودید .امام گفت :تصور من این است که
بر مبارزان میدان حقیقت سبا مراست .شیخ گفت :متااع تصاور و پنادار را در باازار اسارار چنادان
رواجی نیست .امام گفت :این را حکمی باید .شیخ فرمودند :حکم پیشوای ایان را حضارت رساول
اهلل تواند بود . ...چون شب در آمد هر یکی در خلوتخانة خویش به عبارت و توجه پرداختند ...ناگا

تمثیلهای نور در متون عرفانی274 /

چشم امام گرم شد میبیند که خواجة کاینات با یاری از در حجرة امام در آمدند و امام را بشارتی به
سعادت آشنایی حقیقت دادند ،و در دست رفیا نبای – طبقای باود سرًپوشًاید  ،طرفای از آن طباا
بگشادند و خرمایی چند از آتن در دست امام نهادند( »...خوارزمی)16 :1866 ،
عسل نیز از تعابیر عرفا در رابطه با غذای نور محسوب میشاود .در رساالة «گریباان پاار » ابان
عربی آمد است« :و اما اگر نوشیدنی عسل بود هیچ کد قبل از آن شریعتی اتخاذ نمیکارد .چاه راز
نهانی در عسل است که آن خود مالک قلبها به محال جایگاا آن اسات( ».ساعیدی)181 :1813 ،
عسل ،غذایی است که منشأ آن به عالم برتر میرسد .بنا بر ادعای یک رسالة عرفانی ،مگد (زنباور)
با خوردن برگ انجیر بهشتی ،عسل را تولید کرد « :آدم در بهشت چون نزدیک درخت گندم رفات و
از آن بخورد .بنا به نافرمانی امر حاّ نمود .حا _ تعالی_تمام لباس ها از بدنش فروریختاه و جملاه
اعضایش عریان گردید .روایت است که چهار برگ انجیر بچید [و] بر تن خود پوشید ...و چاون آدم
در دنیا قرار گرفت آن برگ ها [ از ] خود دور کرد .پد به فرمان حا – تعالی – یاک بارگ را کارم
خورد ،ابریشم ازو پیدا شد یک برگ را مگد خورد عسل ازو پیدا شد( »...افشار)91 :1815 ،
آب حیاتمعنایی که از «آب حیات» در ادبیات عرفانی برداشت میشود معاادل آن چیازی اسات کاه ناور
خواند میشود .حافظ میگوید:
دوش وقاات سااحر از غصااه نجاااتم دادنااد

وناادر آن نیمااة شااب آب حیاااتم دادنااد

بیخاااود از شعشاااعة پرتاااو ذاتااام کردناااد

بااااد از جاااام تجلااای صااافاتم دادناااد
(حافظ)209/4 :4181 ،

در بسیاری از موارد ،شاهد قرار گرفتن تمثیل های نور در مورد «آب حیات» هساتیم .عطاار ایان
آب را معادل علم میداند:
اگاااار بنمایاااادت آن علاااام صااااورت

بااااود آن آب حیااااوان باااای کاااادورت

تااارا ایا ان علااام حاااا دادسااات بسا ایار

چااااو دانسااااتی بمیاااار ای ماااارد آزاد
(عطار)491 :4189 ،

دیگر مصادیا نور نیز قابل تطبیا با آب حیاات اسات .نسافی ،ملکاوت را معاادل معناایی «آب
حیات» تلقی میمی کند« :بدان که ملکوت دریای نور است و ملک دریای ظلمت است و این دریای
نور آب حیات است» (نسفی)199 :1819 ،
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خسروانی معتقد است که خواستاری بی مرگی عامل آرزومندی انسان برای کسب مادة جااودانی
بخش بود است( .خسروانی شریعتی )68 :1836 ،که البته با اندیشاة بقاا جاویی عرفاا قابال تطبیاا
است .در اساطیر بسیاری از ملل ،شاهد تالش آنها بارای باه دسات آوردن مااد ای جااودان کنناد
هستیم که آب حیات خود یکی از آن ها است .در انجیل یوحنا آماد اسات« :آن آب کاه مان وی را
خواهم داد چشمة آبی میانش خواهد بود که تا به زندگی جاوید میجهد» (انجیل یوحنا)1 ،11 ،
خورنه ،مصداق «نور محمدیه» است .در عرفان نیز ،آن نوری که سالک در پی آن اسات خورناه
یا فر ایزدی است .فر و نوری که به شکل مرغ وارغن از جمشید جدا شد و باه قااف رفات .مارغ
وارغن ،همان سیمرغ است (اکبری مفاخر )63 :1819 ،سالک در سلوکی نمادین ،باه سامت سایمرغ
رفته و نور یا آب حیات را به دست میآورد .این نور ،در فرهناگ همجاوار ماا ،آب حیاات نامیاد
میشود .در فرهنگ هند ،مرغی افسانه ای وجود دارد که آب حیات را از خدایان میدزدد« :در ادیات
بزرگ هند ،و پشتو آفریدگار همة کاینات ...آب حیات را از خادایان دزدیاد( ».یااحقی)86 :1869 ،
گرچه این داستان ما را به یاد داستان دزدیدن آتش از سرای خدایان در اساطیر یونان مایانادازد اماا
نباید از خاطر برد که «فر ایزدی» یا نور حقیقی «در اندیشة ایرانی ،نزد سیمرغ ،مرغ اساطیری اسات
که مرغ مرغان نامید میشود و عالو بر آن ،محققی ضمن بررسای خورناه ،باه سرشات آبگاون آن
اشار کرد است« :آن چه پژوهشگران در گزارش فر به آن توجه نکرد اند سرشت آبگون فار اسات.
در داستان نبرد ایزد آذر و آزی دهاک برای به چنگ آوردن فرّ ناگرفتنی هیچ کدام پیروز نیستند زیارا
فرّ گریخته و به دریای فرافکرت فرو میرود( »...طحان)16 :1811 ،
بنا بر این نظریه و همچنین با توجه به قابلیت تطبیا مصادیا نور با آب حیات ،مایتاوان نتیجاه
گرفت که میان این دو تفاوت چندانی وجود نادارد .ضامنا آب حیاات مایتواناد از مصاادیا ناور
محسوب شود.
نتیجهگیری:
روند نورانی شدن انسان -که در ضمن ،تنها موجودی است که توانمندی تغییر را دارد -با اتماام
قوس نزولی آغاز میشود .در پی سلوکی نمادین ،سالک ،حجابها و ابعاد نورانی وجاودش را کناار
زد و بخش نورانی وجودش که همانا روحش میباشد نجات داد و به شهر حقیقی میرساند.
«نور حا» ،در گونههای متفاوتی متجلی مایشاود کاه خصوصای تارین آن در فرهناگ ایرانای،
دوشیز جوانسالی است که با همسان های خاود در دیگار فرهناگ هاا ،مشاابهت ظااهری دارد و در
فرهنگ عربی ،پیری است نورانی که در فرهنگ ایرانی نیز نفوذ کرد و بر سالک آشکار میشود.
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 -16عین القضا  ،عبداهلل بان محماد ، )1816( ،تمهیادات ،باا مقدماه و تصاحیح :عفیاف عسایران ،تهاران:
منوچهری.

 ، )1833( ،----------- ،------- -11نامههای عین القضات همدانی ،به اهتمام :علینقی منازوی ،عفیاف
عسیران ،تهران :اساطیر.
 -15غزالی ،احمد ، )1836( ،مجموعه آثار فارسی احمد غزالی ،به اهتمام :احماد مجاهاد ،چااپ ساوم ،تهاران:
دانشگا تهران.
 -18غزالی ،محمد بن محمد ، )1596( ،احیاء العلوم الدین ،مصر{ :بی نا}
 ، )1816( ،-------- ،---- -11کیمیای سعادت ،به کوشش :حسین خدیو جام ،تهاران :شارکت انتشاارات
علمی و فرهنگی.
 ، )1861( ،-------- ،---- -12مشکا االنوار ،ترجمه :صادق آیینه وند ،تهران :امیرکبیر.
 -16قشیری ، )1812( ،رساله قشیریه ،مترجم :ابو علی حسن بن احمد عثمانی ،تصحیح :بدیع الزماان فروزانفار،
تهران :علمی و فرهنگی.
 -13کتاب مقدس ،عهد جدید ، )1831( ،ترجمه :انجیل اربعه ،تعلیقات و توضیحات :محمد بااقر بان اساماعیل
 -11حسینی خاتون آبادی ،به کوشش :رسول جعفریان ،تهران :نشر نقطه{ ،بی جا} :دفتر نشر میراث مکتوب.
 -19کربن ،هانری ، )1818( ،ارض ملکوت ،ترجمه :ضیاالدین دهشیری ،تهران :طهوری.
 ، )1813( ،----- ،--- -26انسان نورانی در تصوف ایرانی ،ترجمه :فرامرز جواهری نیاا ،چااپ دوم ،شایراز:
آموزگار خرد.
 ،---- ،--- -21تخیل خالق در عرفان ابن عربی ،ترجمه :انشاء اهلل رحمتی ،تهران :جامی.
 -25گوهرین ،صادق ، )1811( ، ،فرهنگ اصطالحات عرفانی ،تهران :زوار.
 -28الهیجی ،حسن بن عبدالرزاق ، )1832( ،رسائل فارسی ،تحقیا و تصحیح :علای صادرائی خاویی ،تهاران:
مرکز.
 -21فرهنگی نشر قبله ،دفتر نشر میراث مکتوب.
 -22الهیجی ،محمد بن یحیی ، )1818( ،مفاتیح االعجاز فی شارح گلشان راز ،مقدماه و تصاحیح :محمدرضاا
بزرگی خالقی و عفت کرباسی ،تهران :زوار.
 -26مک کوئین ،جان ، )1819( ،تمثیل ،ترجمه :حسن افشار ،تهران :مرکز.
 -23مولوی ،جالل الدین ، )1813( ،کلیات دیوان شمد ،تصحیح :فروزانفر ،تهران :نگا .
 ، )1869( ،------- ،---- -21فیه ما فیه ،با تصحیحات و حواشی :بدیع الزمان فروزانفر ،تهران :امیرکبیر.
 ، )1818( ،------- ،---- -29مثنوی معنوی ،تصحیح ،مقدمه و کشف االبیاات از قاوام الادین خرمشااهی،
تهران :دوستان.
 -66میبدی ،احمدبن محمد ، )1831( ،تفسیر کشف االسرار و عد االبرار ،به اهتمام :علی اصغر حکمت ،تهران:
امیرکبیر.

 -61نجم رازی ،عبداهلل بن محمد ، )1811( ،رساله عشا و عقل ،باه اهتماام و تصاحیح :تقای تفضالی ،تهاران:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 ، )1813( ،---------- ،------ -65مرصاد العباد ،تهران :علمی و فرهنگی.
 -68نخشبی ،ضیاء الدین ، )1869( ،سلک السلوک ،تصحیح غالمعلی آریا{ ،بی جا} ،کتابفروشی زوار.
 -61نسفی ،عزیز بن محمد ، )1819( ،االنسان الکامل ،تهران :طهوری ،انجمن ایران شناسی فرانسه در تهران.
 ، )1811( ،---- ،---- -62زبد الحقاایا ،تصاحیح ،مقدماه و تعلیقاات از :حاا وردی ناصاری ،تهاران:
طهوری.
 ، )1816( ،---- ،---- -66کشف الحقایا ،به اهتمام و تعلیاا :احماد مهادوی دامغاانی ،تهاران :شارکت
انتشارات علمی و فرهنگی.
 -63هرودوت ، )1818( ،تاریخ هرودت ،ترجمه با مقدمات و توضیحات و حواشی از :هادی هدایتی ،تهران:
دانشگا تهران.
 -61هوهنه گر ،نمادها و نشانهها ، )1866( ،مترجم :علی صلح جو ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -69یاحقی ،محمد جعفر ، )1869( ،فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسای ،تهاران :ساروش،
مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 -36یونگ ،کارل گوستاو ، )1818( ،انسان و سمبولهایش ،ترجمه :محمود سلطانیه ،تهران :جامی.
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Abstract
Spiritual Journey is the most fundamental section of mysticism. Its
philosophy pertains to various ambitions of humanity whereby the
most significant reason is returning to the territory of light and
acquiring eternal life that in Islamic mysticism it is called
“survival”. Following the descent of man, what is called “arc of
descent” is finished and mankind, as the only creature that is
capable of ascending and returning to the real town, should travel to
the town of life.
On the path of spiritual journey, the spiritual wayfarer sees some
rays of light that can be sometimes categorized and some other times
lack personal criterion on that, for instance, the numerous titles and
their exchanges during categorizations are the major most barriers
of doing the process. This paper investigates the allegories of light
in Islamic mysticism via the descriptive analytic method.
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