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  چکیده

 ،و احمـد غزالـی   تالقضاعین های نوشته در آثار عارفانی همچون» نور سیاه«پارادوکس 

باالترین ، حجاب ذات، ذات حق تعالی یا دیدنی نادیدنی چون یامورعارفانه برای  رمزی

ـ تمث دکهیدر مقابـل نـور سـف    حتی نمـادی از ذات ابلـیس  نورها و جامع انوار  نـور   لی

در ، ذات الهـی  بـر  افـزون  تـرین مصـادیقش  در عالی .اردکاربرد د، است (ص)یمحمد

صفات ، ن گداختهان کامل و عارف واصلی است که همچون آهتجسم انس بسیاری موارد

نرم و داغ ، سردی و سختی را در اثر مجاورت آتش از دست داده سرخ، آن مثل سیاهی

هم  آهن از طرفی دیگر ؛عین آتش هم نیست، است در حالی که مثل آتش ؛ه استشد

. نیسـت  نیزرچه همان انسان قبل سر تا پا الهی شده ولی خدا نیست گبا اینکه  .نیست

شیدی که در نیمه شب جهان رسیده است و همانند خور» انسان خدایی« ی او به مرحله

نـور  «و » کنت کنزا مخفیـا « مظهر. او گرددرخشد باعث روشنی و هدایت مید مادی می

ه رنگ کرده به رنگ سیام وحدت یکها را با ریاضت در خُکه تمام رنگ است» علی نور

  .نور ذات رسیده است یا

  

عـین  ، احمـدغزالی ، انسـان کامـل  ، ادبیات عرفانی، هنور سیا، سکپارادو   :ها هکلید واژ

  .القضات

                                                        
  myousefi46@yahoo.comاستادیار دانشگاه قم: ، مسؤول ی نویسنده. 1

  .دانشگاه قم . دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی2
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  مقدمه

اند ماورای جهان ماده کسب کرده افقیها و تجربیاتی که در برای بیان آموزه نرفااع

. بدیهی است رمز و پارادوکس است، از شطح آکندهکنند که صی استفاده میاز زبان خا

. نـور در  و شرح غوامض آن امکان پذیر نیستکه درک مفاهیم بلند عارفانه جز با کشف 

الهی بـر دل   تابش پرتوهای، عرفان اشراقی بنیاد. زیرا نقش محوری داردعرفان اسالمی 

 های ی آموزه شالوده، روشنی وتاریکیاهریمن یا با  اهورامزدا رویارویی شدن. سالک است

در عهد اسالمی  باورهمین  ی نمونه زرتشت و کیش مانی در ایران پیش از اسالم است و

است. در عرفان اشـراقی   نمود یافتهلیس با خدا و اسالم با کفر اب یرویارو پیکربندیدر 

مبدل گشـته   همکاریبه  ییرویاروو  درآمیختهور و روشنی نو سیاهی با  تاریکی، ایرانی

از نوری » نور سیاه« سپارادوک .است» نور سیاه«زیبایپارادوکس ، این باور برونداد. است

که سراپا نور و روشنی  تاریکیی است و سیاهی است یا از تاریکیگوید که عین سخن می

 و صـعود اسـت و   تکمیل قوس نـزول ، سیر و سلوک عارفانه، عرفانیهای  . در آموزهاست

قرب الهی  نزدیکیرا به است خود لین که عین سیاهی و تیرگی السافاز اسفلالک باید س

 شده عبارتند فیانه تعابیری که برای نور سیاه یاددر آثار صو .برساند است که نور محض

سـایه  ، نور کفر و گنـاه ، فخد و خال و زل، نور زمین، نور دوزخ، نور جالل، : نور ابلیساز

شـده کـه   تصـویر   روشـنی و تـاریکی  هایی از  عرفانی حجابهای  آموزهنور سفید و... در 

ه ماهتاب ک ر. نور محمدی (ص) را نور آفتاب و نور ابلیس را نوها بگذردسالک باید از آن

دار حریم د و ابلیس پرده. نور سیاه باالی عرش جای داراندمقتبس از آفتاب است دانسته

  : رسدمی به ذهن پرسشهااین  باره. در این خداست

تعبیـر و مصــداق  » هنـور سـیا  «کــدامیک بـرای  ، از میـان تعبیرهـای پـیش گفتـه     .1

  تری است؟ مناسب

است کـه افالکـی و نـورانی     تاریکهمان بشر خاکی و ، توان گفت نور سیاهآیا می .2

  البحر درخشش دارد؟ و »البرتظلما«شده همچون خورشید نیمه شب در 

 

  پارادوکس

. پـس شـرط   ی ناهمخوان نما عبارت است از همسازی دو سویهپارادوکس یا متناقض

وجود ، و آباد ویران، و سفیدسیاه  انند. موجود تضاد و تقابل است، پارادوکساساسی در 

خیالی و ، منطقی، : زبانییه آن بر چهار قسم استارادوکس از جهت نوع دو سوپ و عدم.

زیرا برقراری ارتباط ، و هنری دارد زیبایی شناسی ی ر جنبه. کاربرد پارادوکس بیشتروانی
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هم به ، های عرفانی بیان ناپذیرندکاری هنری است. تجربه، ناهمخوان آن، سویهمیان دو 

های  هر جا کوششی برای تعبیر تجربه، رو ازین. هم شنونده، هم گوینده، نوع تجربهلحاظ 

یکـی از  ، سـخن . بـه دیگـر   خـورد  به چشـم مـی  ردپای پارادوکس ، یردعرفانی صورت گ

ـ ( متون عرفانی اسـت ، پارادوکس پدیدار شدنهای  هعرص بـه  232، 1387، : فـوالدی   کن

است  های بندگی مرتبهترین  ن. سیر از پاییحرکت از ظاهر به باطن است، عرفاندر  .بعد)

. در افالکـی  ی خاکی است به مرتبه ی مرحله . رسیدن ازالوهیت یاه هجترین در به عالی

دایی بـدل  ان ماهیت بشری که صفات بشری خـود را بـه صـفات خـ    انسان با هم، عرفان

شـود همـین    . چنانچه مالحظه میرسد بدون اینکه خدا شود به مرتبه خدایی می، کرده

. ترین شـعار عرفـان اسـت    که اصلی» انسان خدایی«یعنی ، دارداخیر پارادوکس  ی جمله

ذاتا سیاهی را برطرف سازد  . نوری که بایدنیز از همین مقوله است» نور سیاه«پارادوکس 

هو االول : «پارادوکس قرآنی همچون. نور است سیاه است یا سیاهی که ماهیتا نور نیست

نفســی و ، حدســی، حــاالت تصــوف . از آنجــا کــه)57/3» (اآلخــر و الظــاهر و البــاطنو 

که بتواند روشـنگر ماهیـت آن    زبانی، صوفیانه ی و برای تجربههای شخصی است  تجربه

مهر ، رسیدند می حالتهای ویژهفیه چون به برخی از مشایخ صو بیشترجود ندارد؛ باشد و

باالتر از هر تعبیـر و تصـویری   اند آنچه یافته که بودند برآنزیرا زدند  خاموشی بر لب می

، استعاره، کنند از رمزاینجاست که اگر لب به سخن باز .)44، 1367، (پورنامداریان است

اضـداد اسـت و    پیـدا شـدن   ی . عالم عرفان عرصهنمایند ده میبل و پارادوکس استفاسم

. استفاده از زبان رمزی در بیان مفـاهیم  عرفانی مبنای پارادوکسیکال دارد ساختار زبان

راق و بیخودی و ضمیر ناشی از استغ یاهو هیجان جهانهای درونیناگفتنی که متعلق به 

 شـود  مـی  ن بـرای او محسـوب  حالـت ممکـ   بهترین و گویـاترین ، ناخودآگاه عارف است

  .)188، 1387، (نیکوبخت

  

  های عرفانیآموزهجایگاه نور در 

اشـراق آن  ، عنـی فلسـفه  عرفان با راه دیگر کسب شـناخت ی  ی مهمترین وجه ممیزه

وی را بـه معرفـت   ، نالهی در درون سالک و درک آنها با چشم باط نورهای. تابش است

در عرفـان اهمیـت دارد کـه یکـی از      ای انـدازه آن به  تابشهای. نور و رساند شهودی می

در حقیقت همان عرفـان و ادراکـات درونـی    ، مهم فلسفه به نام فلسفه اشراقهای  شاخه

: گفته اسـت  حکمة االشراقول کتاب . سهروردی در اشود قل بیان میاست که با زبان ع
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ر الهی بـر  انواخواننده این کتاب برای درک مطالبش آن است که باید  ی کمترین درجه

) از آنجا 2/3، مصنفات شیخ اشراق( ماند رنه از فهم این کتاب باز میگدلش تابیده باشد و

گذر دل و باطن سالک است از پوسته و ظاهر جهان و برقراری ارتباط بـاطن  ، که عرفان

  :در تعابیر عرفانیپس ، نانسان با باطن جها

  
  وجود  نور 

  ماهیت  تاریکی 

  
گاه این بدن لطیف نورانی است که نشست» ویچایران«دراسالم باورهای پیش از  طبق

نـور  ، زرتشـتی  ی تخمهدر تارک روان ، در زمین مرکزی، . در آنجاهاستو پایگاه رویداد

ئِنا که یک نام اوستایی وی همچنین گفته است .)68، 1379، (کربن شودنگهداری می : دَ

یشه شناسی به مفهوم اندام بینـایی  است و در پهلوی به شکل دین در آمده از دیدگاه ر

سـازد   سـت کـه دیـدن را شـدنی مـی     جان و از دیدگاه هستی شناسی به معنای نوری ا

م نور و روشنایی و دیدن بـوده  دین به مفهو، در ایران باستان، با این تعبیر .)53، (همان

ل) زرتشتی و نیز نوافالطونی (سرشـت کامـ  ، هرمسیمثل ها ن. در سایر ادیان و آییاست

رمز خداوند اسـت و  ، نرفاا. نور در زبان عآسمانی یا راهنمای نور فرزانه استهمان پدر 

ای صـفات و افعـال حـق    رود و بـر االنوار به کار مـی عنوان نوراین نور برای ذات الهی با 

اطالق نور حقیقی خود بر خدا آید و بر دیگر نورها بـه   تمهیداتعبیر به ت. نورهای دیگر

ر او و قدرت ارادت او پس به نو، معدوم بودندخود ، موجودات عالم ی همه .اسم مجاز افتد

نـور  هللا «. پس چـون وجـود آسـمان و زمـین از قـدرت و ارادت او باشـد       موجود شدند

القضـات در ادامـه   عـین  .)256، 1386، القضـات (عـین  جز وی باشد» السموات و االرض

و هللا جوهر باشد و نـور عـرض    : حاصل این سخن آن باشد کهاستگفته ) 258، (همان

  .عرض نبود و نباشدجوهر هرگز بی

  
  آن گوهر اصل را عـرض خـود دل ماسـت   

  

  آن دل که برون ز کون و کان منزل ماست  
  

  ماست مشکل سخن کاین است تر طرفه این
  

  ماست حاصل آن بود چه کان و کن از پیش  
  

 
 اماگوید:  آنجا که می، است م وجود درک کردهوی معتقد است خود این نور را با تما

حاطت . پس اختن آرد به جان سالکنور او تا، میچون خواهد که ما خود را در نور او ببین
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ه . پس در این مقام مرد بداند که وجود خود دیدن در آیننور او جملگی وجود ما بخورد

 ماننـد ه .تلخیص)با 273، (همانام  هنور صمدی چون باشد و چگونه بود. کافرم گر ندید

خـود  نـور  ، شـاد یاوپان. در متـون کهـن   توان دید هندی می های انگارهن را در این مضمو

: آمده است چانداوپاهمه چیزهاست. در ، مانتخورشید یا آ ریگ ودااست. در  آفرینشگر

بیند که در فراسوی آسمان هنگـام بیـرون شـدن     یق را میقهسته ع سپس نور بامدادیِ

ایـم.   . ما به بلنـدترین نـور رسـیده   و این نور مافوق سوریاست شود می ها افروخته تاریکی

  .)263، 1384، (شایگان »اوتامام ـجیوتر «بلندترین نور 

) نقش محوری و بنیادین ایفـا  motifعنصر نور در عرفان ایرانی به صورت بن مایه (

نـور  «ر هسـت ولـی   بار نور نـو  16بار تکرار شده و  160بیش از  مثنویدر  مثالً .کند می

 ق چهارم تا هفتم ی سدهشود از  می . در یک بررسی اجمالی مشخصنیامده است» سیاه

، (یوسـف پـور و بخشـی    ور در آثار عرفانی روبه رو هستیمبا سیر صعودی حضور عنصر ن

که در بدایت امر را انواری ، شارات و التنبیهاتالاابن سینا در کتاب ، به عنوان مثال .)97

شـود  زود خاموش میدرخشد و به برقی مانند کرده که ناگهان می ،تابد بر دل سالک می

ولی نامی برای آنها ذکر نکرده اسـت؛ امـا سـهرودی هنگـام تفسـیر همـین جمـالت از        

، (پورجـوادی  ها را طوالع و لوایح خوانده استفاده کرده و این برقتصوفیانه اس های واژه

6(.  

  

  انواع نور

نـور  شود و هـر  مختلف تقسیم میهای  ها به طیف گننورها مثل ر، در تعابیر عرفانی

هـای نـور تـا نـور سـیاه کـه بـاالترین         هآید. این مرتبـ  می شمارسمبل و نماد چیزی به 

انـوار بـه دو بخـش اصـلی     ، القضاترود. در جهان بینی عینباال می نور است های هتبمر

  .توحید انوار ایمان و -2؛ انوار کفر و شرک -1: شودمی تقسیم
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یسی یا نور انوار کفر و شرک خود به دو بخش نور احمدی یا نور از نور و نیز نور ابل .1

کـه   نامیـده شـده  بب به انوار کفر و شـرک  سنورها بدان . این شود منقسم می تاریکیاز 

ویت است در اب اگر چه از نور باشد چون مانع رو حجست هایی در برابر خداوند حجاب

نـور   . این انوار از یک جـنس نیسـت مـثالً   موجب شرک است و گیرد ر دید قرار میمسی

این دو  خاستگاه. پس اختالف خیزد برمی تاریکیی از زاید ولی نور ابلیس نبوی از نور می

، . به عنوان نمونـه شود میق و مفاهیم مرتبط با آنها ات و مصادیفص رویاروییموجب ، ورن

در عرش جای  ؛درخشد د آفتاب میت جمال الهی است؛ مانننور احمدی برخاسته از صفا

خـال بـر   د خـد و  نقوت آن از سالم خداوند است و همان ؛همچون روز روشن است ؛دارد

. ولی نور ابلیسی برخاسته از صفات جالل الهی است؛ مانند چهره جمال الهی مزیّن است
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قـوت آن از   ؛همچون شب تاریک اسـت  ؛دارددر زمین جای  ؛کندب نورافشانی میماهتا

  . ون زلف و چشم الهی پیداستخداوند است و چ لعن

-انوار ایمان و توحید نورهایی است که بیرون از دیگر انوار است . نه در زمان می .2

آنجا نه صبح و شامی است نه عرش و ثرایی. تنهـا نـور وجـه الهـی      گنجد و نه در مکان.

در این مقام  شود. چندانکهاست که به هیچ حدی محدود و به هیچ وصفی موصوف نمی

(جمال و جالل) باشد شرک و کفر باشد و چون از اینجا نیز درگذرد خداوند این دو مقام 

انی وجهت وجهـی  «را بیند خجل و شرمسار شود و توحید آغاز کند و همگی این گوید: 

  .)215، 1386، القضات ) (عین79(انعام/ » للذی فطر السموات و االرض

  :قضات در جدول ذیل بهتر نمایش دادالاز نظر عینانوار کفر و شرک را توان می

  

  

  
چنـین  ، گیـرد  نور شـکل مـی   ی پایهرا که بر  القضاتعرفانی عین توان جغرافیای می

شـود . یعنـی    ور مشـخص مـی  زمان و مکان بر مبنای ن، : در این جغرافیانمود بندی قاب

. گـردد  حمدی مـی مطلع آفتاب م، جمع شدهمشرقیت مکان با ازلیت زمان در یک نقطه 

رده مغـرب ماهتـاب   ای دیگر اجتماع کـ  زمان در نقطهمغربیت مکان با ابدیت ، در مقابل

همان آفتاب نور محمدی است کـه از ازلیـت   ، ن مشرقسا دین. بدهد ابلیس را شکل می

مشـرق و  ، تـر  بـه عبـارت روان  . دهـد  ماهتاب ابلیس را شکل می، غربتابد و م هستی می

دانی که این آفتاب چیسـت؟  . «شودر آغاز شده به نور هم ختم میومغرب در نظر او از ن

ور سـایه  ندانی که کدام است؟  باتنور محمدی باشد که از مشرق ازلی بیرون آید و ماه

 )»17/ (الـرحمن  المغـربین  المشـرقین و رب  ازیلی که از مغرب ابـدی بیـرون رود. رب  عز

  .)126، 1386، القضات (عین
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انبیا را بر مـن عرضـه کردنـد بـا     ، گفته است: در این قیامت مه العبادمرصادب صاح

 را امـا محمـد علیـه السـالم    ، غامبری دو نور داشت و امت او یک نورهر پی، امتان ایشان

، نجـم رازی تا به پای همه نور بود و امتان او را دیدم که دو نور داشتند (سردیدم که از 

های  ا رنگرا روشن گفته که از ترکیب آنهنور نفس را تیره و نور روح وی  .)322، 1371

اما الوان انـوار در هـر   . «شود س متصاعد میفف نور تیره نضع دیگری متناسب با شدّت و

نکـه در مقـام   . چناد رنگی دیگـر دارد بـه حسـب آن مقـام    انوار که مشاهده افت نمقام آ

 تـاریکی یـا  ، ذکـر روح بود یا نـور  رق پدید آید و آن از امتزاج نور نوری از، لوامگی نفس

نفس کمتر شود  تاریکیرق تولد کند و چون نوری از، نفس تاریکیاز ضیای روح و . نفس

نور روح زیادت گردد نوری سرخ مشاهده شود و چون نور روح غلبه گیرد نوری زرد پدید 

نفس نماند نوری سپید آید و چون نور روح با صفای دل امتزاج گیرد  تاریکیآید و چون 

وری چون نور خورشید با شعاع پدیـد  ندید آید و چون دل تمام صافی شود نوری سبز پ

حجب روحی و دلـی در شـهود    چون نور حق بی«افزاید  ادامه می در .)306، همان» (آید

. اینجـا نـه طلـوع    ضدی آشکارا کند مثلی و بی حدی و بی کیفیتی و بی رنگی و بی آید بی

. با ایـن اوصـاف   نه مکان نه زمان، فوق نه تحتنه ، نه یمین ماند نه یسار، ماند نه غروب

شـود و جهـات را    مـی آمیخته که نور حق با ذوق شهود ست جایی او نی جغرافیای عرفا

  .»کند پاک می
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کرد  وسته از انوار غیبی که مشاهده میاز صالح الدین زرکوب نیز منقول است که پی

بیـنم   ت یک دریای نور کبـود مـی  گف اینک دریای نور سپید دیدم بازمیداد که  خبر می

بینم و اینک دریـای   بینم و نور دخانی می بینم و نور زرد می یگفت که نور سبز م میباز

 نوریه ةرسالالدوله سمنانی در عالء .)2/715، 1361، (افالکی نور سیاه موّاج گشته است

رعایـت   : مجموع این نورها به برکت قوت ذکـر و یش پس از ذکر انواع نور گفته استخو

سـیاه و   و اختالط الوان سرخ و سپید و کبود و زرد و دلقمه از ندوات حظوظ ظاهر گرد

منسـوب بـه    تفسـیر در  .)480، 1387(فوالدی سبز در این مقام از قوت آتش ذکر باشد

. نخسـتین ایـن انـوار نـور     گوناگون است، انوارت که: نیز منقول اس (ع)امام جعفر صادق

نـور  ، نـور ایمـان  ، حـی ونور ، نور علم، نور تذکر، نور رجا، وفور خند عب، حفظ قلب است

 آمـده اسـت: هللا   نقرآاسالم و... به گفته ایشان همه این نورها نور خداوند است زیرا در 

مند هسـتند ولـی حضـرت     افرادی که از دو یا سه نور بهره . هستنداالرضنورالسموات و

در سایر  .)1/45، 1369، یر امام صادقتفس( تمامی این نورها را دریافته بود (ص)رسول

شود چنانکه در آیین یهود نیز نخستین مخلوق مشاهده میادیان نیز نور و پرتوهای آن 

درخشـد و هرگـز   ی میمسیح نوری است که در تاریک، خدا نور است و در آیین عیسوی

که  موجودی نخستینو االنوار است خداوند نور، سهروردی ی . به گفتهشودخاموش نمی

. همـان کـه   گوینـد  است که به آن نور اقـرب مـی   نور مجرد واحد، شود از وی حاصل می

  .)23، 1357، (سهروردی گفتند رانیان به آن بهمن میای

  

  تقابل نور و ظلمت

اند که از دو سرچشمه  آنها از این حیث قابل بررسی رویاروییو  تاریکیرمزهای نور و 

اهـورامزدا  ، . طبق حکمـت خسـروانی  قرآندیگری ، ن باستاناند. یکی حکمت ایرا برآمده

، 1362، (بهـار  جهان مادی را، آفریند سپس از آتش آتش را می، تدا از روشنی بیکرانهاب

ایستد چـون نـور بـه     می تاریکیر پیوند دارد و در برابر نار با نو، در این حکمت .)1/13

هللا منسـوب اسـت و    ر بـه نـو ، قرآندر  . امابه اهریمن تاریکیمزدا منسوب است و اهورا

نارا لعلیّ نست آانی :«د. نار از یک سو به هللا منسوب است چنانکه فرموبه طاغوت تاریک

: ) و از سویی به ابلیس نسـبت دارد 10-20/9» (یالنار هد د علیاتیکم منها بقبس او اج

در نظـر  ، شـفیعی کـدکنی  بـه گفتـه    .)12/7» (خلقتنی مـن نـار و خلقتـه مـن طـین     «

ای از آن  انـد کـه هـر کـدام بهـره      (ص) دو سوی عشق الهـی بلیس و محمدات االقض عین
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. ابلـیس بـه   خواننـد  یای را به سوی خود م ان شده و هر یک با بهره خویش عدهنصیبش

، نسفی در یک مرزبنـدی روشـن و مشـخص    .)168، و محمد به هدایت (نزهت گمراهی

الم باال را نور دانسته گفته است و جهان علوی یا ع تاریکیجهان سفلی یا عالم پایین را 

حیوانی و نفسانی انسان زاییده غذااند و در حقیقت غذاسـت کـه بـه    ، هر سه روح نباتی

ت دیگر . به عبارشود بینایی و شنوایی تبدیل می، یکند و به دانای می آنها عروج ی وسیله

 ی فات نشـانه ین صـ شود و ظهور ا می بینا و شنوا، نماید و دانا نور همراه با غذا عروج می

دارد تـاریکی  را از  . تنها کسی که قدرت جـدایی کامـل نـور   است تاریکیجدایی نور از 

  .)131، 1391، حیدری، (یوسفی انسان کامل است
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  نورهللا و نور رسول هللا(ص)

 طیبه ی تاویل کلمه رهگذراز » نور هللا«را با » هللا(ص) رسول« نور ی القضات رابطه عین

 نخسـت  ی دو مرتبـه دارد؛ مرتبـه  » االهللا الالـه «، پایـه . بر این کند تبیین می» االهللا الاله«

نور نبوی بـرای   ی هجز از طریق مشاهد، ه سالک مبتدی است که معرفت به رببمتعلق 

هللا(ص) از میـان   نور رسـول  ودوم مقام سالک منتهی است  ی . مرتبهشود او حاصل نمی

دریغا سالک مخلص را «بیند. ر الهی مییت آن را در نوتالشی و مقهور شود و میبرداشته 

ر این نور . بداند سالک دمد رسول هللا(ص) بر وی عرض کنندبه جایی رسانند که نور مح

نقـد وی شـود.   » عـرف ربـه  «حاصل آید و نور محمد » عرف نفسه. «چه باشد» اال هللا«که 

ایـن شـرک   ، رون و متصل بیننـد مق» ال اله هللا«هللا(ص) به نور دریغا اگر نور محمدرسول

(ص) هللا د؟ نور هللا را در پرده نـور محمدرسـول  باید... دریغا دانی که این شرک چه باش

رایـت ربـی   «هللا(ص) دیدن باشـد   ولجان محمد رس ی دیدن باشد یعنی خدا را در آینه

محمـدی خـدای را    ی در پردهمبتدی را آن باشد که جز » ةالمعراج فی احسن صور  ةلیل

انـی وجهـت وجهـی    « اشته شوددور محمد از میان برن، . اما چون منتهی شودتوان دیدن

او شود زیـرا کـه    صاخال ی قبله» ال نعبد اال ایاه مخلصین«) نقد وقت شود 6/79( »للذی

، 1386، القضـات  (عـین  »شی و مقهور بیند در زیر نور هللا(ص) متالهللا رسول نور محمد

ور نـ در مقـام اول   شـود:  تقسـیم مـی  ت که خـود بـر دو   . این مقام مخلصین اس)76-77

، قام دومبیند و در م در میان نور آفتاب می، د نور ماهنهمان، (ص) را در نور خداهللا رسول

یغا اگر چه فهـم  رد". کند نور ستارگان دو نور مشاهده می همانند این نور را در نور الهی

در پـرده نـور   » ال الـه اال هللا «ول نـور  : اهی را دو مقام استدن اما سالک منتنخواهی کر

. مقام دوم آن باشـد کـه   ان بیند که ماهتاب در میان آفتابهللا(ص) همچن ولمحمد رس

» هللاال الهال«باش تا نور محمد را در نور هللا چنان بیند که نور کواکب را در نور ماهتاب... 

، شـوی » هللاال الالـه «پـس  ، هرا بینی نصب عین تـو شـد   »هللاال الاله«رو باشی پس را راه

  .)77، 386، القضات(عین "مومن این ساعت باشی» ک هم المومنون حقائاول«

  

  های نورانی و ظلمانیحجاب

همـان  ، القضـات  گاه عـین دهـای نـورانی و ظلمـانی در دیـ     وجودی حجـاب  ی فلسفه

ثیـل  ا بـا تم له رأ. او ایـن مسـ  ادراک و دریافت تجلیات الهی اسـت  محدودیت انسان در

هیچ ، کند راق خود نورافشانی می. آفتاب هنگامی که در کمال اشکند تبیین می» آفتاب«
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قابـل رویـت   ، . ولی هنگامی که در حجاب ابر قرار گیردباشدای از آن ن موجودی را بهره

ـ  . از نظر او حجابشود و این فلسفه وجود حجاب است یم ب و مقامـات  ها به حسب مرات

ی و بعضی تاریک: بعضی ها هزار حجاب باشد از این حجاب و عوام را«: اند ها سه دستهانسان

ی چون شهوت و غضب و حقد و حسد و بخل و کبر و حب مال و جاه و ریا تاریک، نورانی

هـای نـورانی چـون نمـاز و روزه و      و حجاب، ةلی سایر االخالق الذمیمو حرص و غفلت ا

، هـای خـواص   حجاب .)103، (همان »ةاذکار الی سایر االخالق الحمیدصدقه و تسبیح و 

ان لله سـبعین  : «گوید و که مینبش مصطفی(ع)از . «اعم از حجب ظلمانی و نورانی است

ایـن  » ادرکه بصرهالف حجاب من نور و ظلمه لو کشفها ال حرقت سبحات وجهه کل من 

  . »از نور و ظلمت خواص را باشدها  حجاب

  

  نور سیاه

. بـه تعبیـر بهتـر    در شناخت اشیا بسیار دخیل استها  در جهان مادی و مرئی رنگ

هـای   . یعنـی پدیـده  ا به چشم برسد تا قابل رویت باشدباید نوری از آنه برای دیدن اشیا

 و مرئی است قابلیـت دیـدن  مادی که خود به خود تیره و سیاه هستند با نور که روشن 

برتر اسـت پوسـته   . در عرفان که سالک در پی کسب معرفت شهودی یا معرفت یابند می

 حقیقـت هسـتی ارتبـاط برقـرار    شکافد و درونش با درون جهان و دلش بـا   می جهان را

) هر چه هسـت  83، 1387( به تعبیر سنایی. خبری نیستها  کند. آنجا دیگر از رنگ می

  :رنگی است و یک رنگی بی

  

  های پر نیرنگ کاین همه رنگ
  

  خُم وحدت کند همه یکرنگ  
  

  

ماند چون باالتر  می در یک رنگ حل شود رنگ سیاه باقیها  رنگطبیعتا وقتی همه 

  :)84، (همان از سیاهی رنگی نیست

  

  با سیه باش چونـت نگزیـرد  
  

  که سیه هیچ رنـگ نپـذیرد    
  

  

زرد و  و کوه و صحرا. تمام از الوان انوار است از سرخ وام دیدم در عالم لطیف نورانی«

کبار یخودم به  و از غایت ذوق و حضور شیدا و بی، ارن انویاله اسفید و کبود و این فقیر و
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گرفت و آسمان و زمین و هوا و هر چه بـود تمـام   را نور سیاه فرو جهان ی یدم که همهد

، (الهیجـی » ور شدمشعهمین نور سیاه شد و این فقیر در آن نور سیاه فانی مطلق و بی 

ستفاده صوفیان قرار گرفته ترکیبی که در دو وجه مختلف مورد ا، نور سیاه .)96، 1378

بـه نظـر    کنـد.  بر ذات الهی و کمون آن داللـت مـی   یک قسم آن وجهی است که، است

این نور هرگاه  آن را در این مفهوم به کار برده است.» ابوالحسن بستی«رسد اولین بار  می

و » الفنـا فناء«منظور از آن رسیدن سـالک بـه مرتبـه     در طی مراحل سلوک مطرح شود؛

تار کرده چشم عقل را تیره و ، تجلیات ذات الهی است که از غایت قرب و نزدیکی ادراک

. در حقیقـت هویـت   برد می سالک را در حیرت و تاریکی فرو، و این عدم ادراک عقالنی

بـه   اسـب بـرای پـذیرش آن   فقدان ظرفـی متن به علت  از فرط ظهور و، متجلی بر سالک

، قـرار  بـدین . وان از شهود سخن گفت و نه از نـور ت در این مقام نه می .رود می اختفا فرو

هنگامی که سالک در سیر . «رین عبارت برای بیان این سطح استبهت» نور سیاه« ترکیب 

کند و از این رهگذر برای  فات عبور میاز مراتب انوار وابسته به اسماء و ص و سلوک خود

و تمثیل نور سیاه بر او  این هویت تحت تجلی شود ت تجلیات هویت الهی آماده میدریاف

ی  دیـده ، که سالک را بر حسـب معنـی حاصـل شـده    گردد و سبب غایت قرب  ظاهر می

امـا وجـه    .)257، 1384، شایگان( »گردد قاصر میشود و از ادراک  بصیرت او تاریک می

. این نظریه که جایگاه ابلـیس را از  ی نوریت اوست ناظر بر حقیقت ابلیس و نظریه، دوم

متعلـق  ، دهـد  ه و غیور در درگاه الهی ارتقا میطرود و ملعون به عاشقی پختمستکبری م

خستین بار توسط حسن بصری مطـرح  بینی بسیاری از پیران خراسان است و ن به جهان

القضـات همـدانی    حالج بخصوص عین، ن احمد غزالی. پس از او در آثار بزرگانی چوشد

حق تعالی و به وجهـی  » الجبار المتکبر«طبق این نظریه ابلیس مظهر اسم مند شد.  نظام

و به وجهی » الرحیم الرحمن«هللا(ص) مظهر اسم  است و رسول» المضل«گر مظهر اسم دی

(ص) هللا ق نیز در عالم هستی به دو نیم شد. نیمی بـه رسـول  عش. «»ادیاله«مظهر اسم 

د که ابلیس به داده شد و نیمی به ابلیس و تنها تفاوتی که در این موازنه رخ داد این بو

 »ص) در منزلت معشـوقیت قرارگرفـت  (هللا ت حق تعالی دست یافت و رسولمقام عاشقی

بـه  بسیاری از مشایخی که با همین دیـدگاه  ، یهاپن بر همی .)109، 1374، (مایل هروی

» ی خواجگـان  خواجـه «و » سـرور مهجـوران  «نگریستند به او لقب  ابلیس و ماجرای او می

. چـون از  ور دانستند ولی نوری که سـیاه اسـت  ابلیس را نیز از ن دادند و اصل و حقیقت

؟ دانی که این آفتاب چیسـت «صفات جاللی حق تعالی(قهاریت) سرچشمه گرفته است. 
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؟ نور سـیاه  و ماهتاب دانی که کدام است نور محمدی باشد که از مشرق ازلی بیرون آید

  .) 126، تمهیدات( »ازیلی که از مغرب ابدی بیرون رودعز

ین رازی و محمـد  الـد  برخـی عارفـان همچـون نجـم     گفتیم از نگرگـاه همانگونه که 

نی نور سـبز را  الدوله سمناعالءدهد.  ده روحانی را نشان میترین رالهیجی نور سیاه باال

مامی تیره و سیاه است و ت، داند. فیزیکدانان معتقدند جسم و ماده نور سیاه می ی مقدمه

. همین ماده وقتی در کوره تاریک قرار گرفت در اثر آتش ندک ها را در خود حل می رنگ

. ایـن  زنـد  سـفید مـی  ـ   زند و سپس به سرخ اهی به سرخی و آنگاه به سفیدی میاز سی

نورها همگی نورهایی است که ماده آنها را به خود کشیده بود و در اثـر آتـش بـاز پـس     

. افکنـد  ذکر آن را باز پس مـی  ا آتشافکند. انسان نورانی نیز در چاه تاریک نفس اماره ب

.  عالم باال هم سیاهی و تاریکی هست. ولی در خاص عالم ماده است این سیاهی و تاریکی

. البته این سـیاهی  نور ذات حق تعالی است ی ن به واسطهآسمان سیاه است و سیاهی آ

شـاره  های سیاه و نور سـیاهی ا  بلکه به آسمان گردد ماده یا نفس اماره بازنمی به سیاهی

 )149-147، 1383 کربن:  کن( حکایت از آن دارد» نت کنزا مخفیاک«دارد که گنج مخفی 

  :)54، 1387سنایی نیز گفته است (

  

  گفت گنجی بدم نهانی من
  

  خُلق الخلق تا بدانی من  
  

  ثمین در به نون و کاف از کرده
  

  دیده را یک دهان پر از یاسین  
  

  

ـ  افرادی همچون دارا از صـفت اسـت ـ     ذات الهـی عـاری  ، ور سـیاه شکوه معتقدنـد ن

سان و فقط مقد، درخشد و نه ماه نه ستارگان ه خورشید در او مین: گویند نیشادها میاوپا

در حالی که طبق نظر عارفان ، )256، 1384: (شایگان بینند برگزیدگان خداوند آن را می

شفافیت خدشه و  یدر خلوص ب تواند با نورانیت کامل و مفرط خود خدا هرگز نمی«شیعی

و  نزولـی بـه مرتبـه اسـما    . هرگونه ظهـوری متضـمن   قدسی هویت خویش متجلی شود

. زیرا هـر  توان سخن از رویت راند ه این سبب است که در سطح ذات نمی. بصفات است

. حـال  دهـد  ی و مرئی را در برابر هم قرار مـی شهودی در اصطالح شاهد و مشهود یا رائ

رانیت کامل و سـادگی کلـی   در سطحی که هویت الهی در نو، هنور سیا ی آنکه در مرتبه

نامتمایز ، های نامشخص یکیهای نور سیاه که تار یشود همه کثرات در تاریک متجلی می

سـکوت جـاودانی گـنج پنهـان     ، . پس آن شب ناکاویدنیگردند محو میامتعین است و ن
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آداب صوفیه سـفارش  در  البته .)257، (همان »ر کون محض قرار گرفته استت که داس

اگر کسی پرسد که خرقه پوشی را خرقه بر چه رنـگ بایـد   «است:  سیاه شده ی قهبه خر

گوییم اگر نفس را مقهور کرده باشد و به تیغ مجاهدت و مکابدت کشته است و ، پوشید

اسـت کـه    جامه سیاه و کبود پوشد که عادت اصحاب مصایب آن، در ماتم نفس نشسته

 گلشـن ی هنگام شـرح  الهیج.)29، 1363، الدین کبری (نجم »وشندجامه سیاه و کبود پ

همان جوهر پاک است که قائم به ، . به نظر او نور سیاهشکافد موضوع نور سیاه را می، راز

، (کـربن  هللا قابل درک خواهد شدفنای فی پوشیده و نامرئی است که فقط پس از، ذات

آن را درک ه بدون آنکـ ، موجودات استنورانی  ی هرهبینیم چ آنچه ما می .)162، 1383

یـتش  عمق و چهره سیاهی است که دیگـران از رو ، بیند باطن کنیم ولی آنچه عارف می

ان تـو  نماید. این مطلب را این گونه نیز می د بلکه درکش میبین ند نه تنها آن را میناتوان

  : نشان داد

  

ود و آنچـه بـاقی   شـ  و مـی نورانی محـ  ی چهره، در شب نیستی و سیاهی فقر وجودی

 و« :گـردد کـه   ک وجود بیش نیست ثابت میماند همان حقیقت وجود است و چون ی می

، رنـگ  ذاب الهـی اسـت کـه بـی    ، بشـ  .)55/78» (یبقی وجه ربک ذوالجالل و االکـرام 

جـالل دسـت    مدرکه و حیرت قدسی عقل در برابرهای پدیده ی فناکننده همه، یننامتع

سـت  . نـوری ا شود نوری است که باعث دیدن می، روشن . شبنیافتنی هویت الهی است

شـود (ماننـد    مـی  مرئی است زیرا باعث دیـدن ، . این شبسازد که همه انوار را مرئی می

تجلیات آسـمان و  ، روز تاریک . (مانند جالل)یرا نور سیاه استجمال) اما نامرئی است ز

 های جاللنـد  حجاب، در ذات خویرا د. زکه مرئی ولی در عین حال تاریکند صفاتی است

که سـبب  نور ذات خداوندی است ، نور مکاشفه ی سیاه در پایه .)258، 1384، (شایگان

نی نور شخص یع، شود آدمی ببیند یزی که باعث میشود آدمی بتواند ببیند. همان چ می

. به همین جهت نور علی نور یا نور ک موضوع مرئی شودتواند ی وجه نمی به هیچ، مطلق

ـ       ی وراالنوار یا نوری کـه همـه  ننورها یا  ی نورهـای آشـکار و دیـدنی بـا آن ظـاهر و مرئ

دیدن را ، گردند زیرا این نورها . یعنی نورها آشکار میهم نور است هم تاریکی، شوند می

، 1370( سـوانح غزالـی در   .)151، 1383، شود (کـربن  آورد اما خود دیده نمی می یدپد
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کـه   »ابوالحسـن بسـتی  «سیاه به ربـاعی زیـر از   ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه نور  )20

  گوید: کند و می اشاره میه القضات هم در تمهیداتش آورد عین

  

  دیدیم نهـاد گیتـی و اصـل جهـان    
  

  وز علــت و عــال برگذشــتیم آســان  
  

ــر دان  ــور ســیه ز ال نقــط برت   وان ن
  

  و نه آن ماند این نه گذشتیم نیز زان  
  

  

نه وقت بر او ، آسمان دنیا نزول کند بر وقت درآید اینجا او خداوند وقت بود. چون به

د. و این مگر فراق این حال بود و بود و از او بوا درآید و او از وقت فارغ... بلی وجودش بر

گاه موی شدن در زلـف  و این را اختفا در کنه االّ گویند و  و فنایش از او بود و در او بود

نـور   ی ن به عنصر رنـگ پرداختـه دربـاره   اربیش از دیگ کهالقضات  نعی. معشوق خوانند

ملبس شدن بـه   رهگذرهللا(ص) نور محضی بود که از  عقیده دارد حقیقت رسول، سفید

کان یمشی فی االرض و «آفتاب نبوی سایه نداشت . لباس بشریت به خلق نشان داده شد

ن وهمچ، آفتاب رسول خدا(ص) در جنب نور ازلی حضرت حق، با این وجود ».ال ظلّ له

 قـرآن بلکه سایه حضرت حق نیز طبق ، ای که تاریک باشد است ولی نه آن سایهای  سایه

 محمدی آفتاب و نبوی نورم چراغ )42 /(احزاب »منیرا سراجا« است پرنور و روشن چراغی

درک حقیقـت نـور    گویـد  می. عین القضات است» نور سیاه«ی دارد و آن سایه ا نیز سایه

(ص) است و هنگامی که آفتاب دنیا سایه رسول خدا ر بدانیدقدهمین، دشوار استسیاه 

ب به اصـل خـود   . وی علت این نابودی را بازگشت قالسایه نیز نخواهد ماند، یب شودغا

اگر قالب داشتی چنانکه از آن من و تو باشد چرا سایه نداشتی چنانکه مـا   دانسته است:

او را سایه نبود؟ هرگز آفتاب را  ؟ ای دوست دانی که چرا»ل لهکان یمشی و ال ظ«داریم 

لع طـا ، . چون آفتاب عزت از عالم عـدم اما حقیقت دارد، سایه صورت نداردسایه دیدی؟ 

مد دانستی که محمد سایه حق آ» و سراجا منیرا«آمد که سایه او آن ، گردد از عالم وجود

بیـرون از   یاه راای که سایه آفتاب محمد چه آمد؟ دریغا که مگـر نـور سـ    و هرگز دانسته

در  )249، 1386، القضـات  سایه محمد چه باشد؟ (عـین  ای تا بدانی که ندیده» ال«نقطه 

  :)71، 1368، شبستری( :آمده است(البته با تاکید بر نور عزت الهی) هم  گلشن راز

  

  همه عالم ز نور اوست پیدا
  

  کجا او گردد از عالم هویدا  
  

  نگنجد نور ذات اندر مظاهر
  

  قاهر هست لشجال سبحات که  
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(ص) را نـورانی و  هللا است چرا گـوهر مصـطفی   دگوید آفتاب که نما القضات می عین

 (ع)سبب نورانیت کرد و گوهر ابلیس را سبب ضاللت و تیرگی؟ این معنی را از مصطفی

مضال و لیس الیـه   شیء و خلق ابلیس ةشنو که گفت : بعثت داعیا و لیس الیّ من الهدای

سـبب  (ع) : مصطفی) و در ادامه گفته است186، 1386، القضات عین( من الضاللة شیء

مال شقاوت گوهر او از او رحمت عالمیان بود اما در حق ابوجهل به سبب آن بود که تا ک

از سر تا قدم بـا نـور احمـد چـه      ای که نور سیاه ابلیس و ابوجهل . هرگز شنیدهپیدا شد

بینی به جز از خدای تعالی آن مجازی گوید؟ ای عزیز هر کاری که با غیری منسوب  می

، القضات دان (عین ) حقیقت می16/94( ءهدی من یشاو ی ءیضل من یشا. دان نه حقیقت

هانری کربن در توصیف نـور سـیاه یـا جلـوه ابلـیس گفتـه اسـت سـایه          .)188، 1386

همـان چیـزی اسـت کـه     ، سیاه. نور گیرد تاریکی است که جلوی دیدن را می، اهریمنی

اللؤ نـور  ت .)169،  1383، (کربن دیدن است ی زیرا انگیزه، دیده شود تواند میخودش ن

ده پارادوکس عرفانی نور سازن، هم نور باشد و هم سیاهیای که  در تاریکی مطلق به گونه

، 1387، (سـنایی  شـب بی یا خورشید نیمـه  . همان که برخی به صبح نیم شسیاه است

  . اند تعبیر کرده )623

  

  بندیدیم صبح نیم شبی    ز بوالعجبیبنمردیم تا 

 
آن را در . نظیـر  آیـد نـه از مشـرق    مـی  که نه از مغربنور درونی نابی است ، این نور

سرشت کامل خود را در چهره موجود زیبای رازآمیزی  که او توان دید رویای هرمس می

: اسـت دی این رویا را موشکافی کـرده  که خود را بر او آشکار کرد مشاهده نمود. سهرور

. النـور) بـه مراقبـه پرداخـت     هرمس همه شب را بیدار ماند و در پرستشگاه نور (هیکـل 

گ بـزن تـا بـه    های شب خورشیدی درخشید و به او ندا آمد که بـه شـعاع آن چنـ    نیمه

از آنجا که سیاهی موجب پوشیدگی ذات  .)74،  1383، (کربن شرفات کرسی فرود آیی

م گـردد زیـرا هـم نـور ذات اسـت و هـ       اه تعبیر مـی گردد از آن به نور سی حق تعالی می

  : )72،  1368، (شبستری . به تعبیر گلشن رازپوشیدگی آن

  

  سیه جــز قـابض نور بصر نیست
  

  نظر بگذار کاین جای نظر نیست  
  

  باریک سیر این هست که گویم می چه
  

  شب روشن میان روز تاریک  
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. ادراک آن بسـیار  و پوشیده به خودائم به ذات خویش ر پاک است و قهونور سیاه ج

. فنـا پـس از فقـر حاصـل     گـردد  هللا میسـر مـی   فقـط پـس از فنـای فـی     مشکل است و

زمانی که سـالک  » یکون کفراان کاد الفقر «اند  از سویی گفته». اد الوجهالفقر سو«شود می

پوشـاند و همـه جـا سـیاه      همه چیـز را مـی  گردد و  فقر به کفر منتهی می، ه فقر رسیدب

هـر  چـون   .گردد. در این سیاهی نوری است که از شدت وضوح قابـل رویـت نیسـت    می

هر شـهودی شـاهد و مشـهود    . پس فات استظهوری متضمن نزولی به مرتبه اسما و ص

مل و سـادگی  سطحی که هویت الهی در نورانیت کادر ، نور سیاه ی . در مرتبهالزم دارد

، هـای نامشـخص   ور سـیاه کـه تاریـک   های ن ر تاریکشود همه کثرات د کلی متجلی می

این است صفات جاللیه  .)257، 1384، (شایگان گردند ست محو میایز و نامتعین انامتم

الفنـا  که از عالم قهر خداوندی اسـت فناءالفنـا و فناءفناء  . زیرا انوار صفات جالل خداوند

م فناء الفنا اقتضا کند و بیان آن از شرح عاجز و قاصر است. اما صفات جالل چون در مقا

ه مغنـی مبقـی   صولت هیبت الوهیت و سطوت عظمت دیمومیت آشکارا کند نوری سـیا 

شکوه نیز قائل به سه نوع نـور  دارا .)308، 1387، (نجم رازی ممیت محیی مشاهَد شود

مرواریـد و آب را  ، اهداند و رنگ مـ  یاقوت و آفتاب را نور جالل می، ش. وی رنگ آتاست

یعنی  ؛)252، 1384، (شایگان رنگ است بیگ ذات نامدرک وجمال و معتقدست رننور 

  ):84، 1387( در حدیقه شود. به تعبیر سنایی ها در آن حل می که تمام رنگ همان

  

  با سیه باش چونت نگزیرد
  

  که سیه هیچ رنگ نپذیرد  
  

  

نیز نور سیاه همان نور ذات است که از خیرگی  )72، 1368، شبستری( گلشن رازدر 

دیکی بیش از خاطر نزه حکایت دارد که نه به خاطر دوری سالک از حق بلکه بو کوریی 

  : دهدحد به او دست می

  به تاریکی درون آب حیات است    سیاهی گر بداني نور ذات است

نور جالل ، ور سیاهگفته است ن، رهم با تعبیر نور علی نو )270، 1386( القضات عین

  : و عظمت حق است

  

  ا دید آمداز نور خدا روح فر
  

  پس نور علی نور نه در قرآنست؟  
  

  آن نور سیه زکان قهر و خشمست
  

  شیطانست مسکن و کفر سرچشمه  
  



 189  نور سیاه پارادوکس زیبای عرفانی

 

که برخاسته از اختالف نگرش و دیدگاه آنهاست یک وجـه   نرفاامختلف ع هایتعبیر

ال «. ایـن همـان   و غیر مدرک بودن آن است» ور سیاهن«مشترک دارد و آن مرئی نبودن 

. از سویی چون عارف صـفات الهـی را بـه    است قرآن» صار و هو یدرک االبصاربتدرکه اال

. بـه تعبیـر   شـود  می گیرد همچون او که نامرئی است صفات الهیش غیر مدرک می خود

  :)846، 1389( سعدی

  

  مردان راهت از نظر خلق در حجاب
  

  شب در لباس معرفت و روز در قبا  
  

  

  

  نتیجه گیری

. مرئـی نـامرئی! مشـهود    شندگیی است که خودش سیاه استدرخ نور یا» نور سیاه«

. زمانی که سـالک  زیرا باالتر از سیاهی رنگی نیست نامشهود! این نور باالترین نورهاست

کرد رنگ سیاه یا نـور  وجودها یا نورها را در هم پیچید و مثل خم رنگرزی یکی  ی همه

آیـد.   ور سیاه بیرون مـی نا یا رنگ خد، گیرد . به تعبیر بهتر از خم وحدت سیاه شکل می

  :است چنیناند  ذکر کرده» سیاه نور«مصادیقی که صوفیه برای 

نور مغرب یا نور عزرائیل . یا نور ابلیسی در مقابل نور محمدی تاریکینور 

نـور  . نفسی در مقابل نـور روح  تاریکینور نفس یا . در مقابل نور جبرائیل

بـه  منسـوب  در برابر نور سفید ، یداهورامزدا از آن اهریمن را آفرآتش که 

نور جالل  .وجود استو  شب یا فقر وجودی در برابر روز که هستی .اهورا

حجـاب رویـت    .یا صفات جالل حق که از شدت وضوح قابل رویت نیست

گـنج مخفـی ذات   . نور برتر و باالترین نور و جامع انوار. حجاب ذات، حق

 .سـازد  می که همه انوار را مرئینوری  .حق تعالی که عالمی سیاه را آفرید

 .شود ولی انگیزه دیـدن اسـت   نمی نور علی نور همان که دیده، نور االنوار

روز ، شب روشن، تابد نه از مشرق می صبح نیم شب همان که نه از مغرب

  .پوشاند می نور کفر که روی همه چیز را. تاریک

 ولـی سـبب رویـت    نورهاست خـود مرئـی نیسـت    ی از آنجا که نور سیاه جامع همه

نور ذات یا جالل و عزت خداونـدی اسـت. همـان    ، شود بهترین تعبیر برای نور سیاه می

» آهن گداخته«شود و طبق تمثیل  افالکی می، با ترک مراتب انسانی نوری که بشر خاکی
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پذیرد تا مثل آهـن   گردد صفات الهی را می صفات بشری تهی میمولوی به میزانی که از 

ش را سیاه و سخت است از دست داده صفات آتـ ، ن بودن را که سردهآصفات ، گداخته

» نـور سـیاه  «توان گفت یکی از مصادیق بـارز   نورانی و نرم است بپذیرد. پس می، که داغ

همچـون   گرفتـه صـفات الهـی را   ، عارف واصل و انسان کامل است که در تیرگی بشـری 

و خـدا روی زمـین    ی خلیفـه  بحر و بـرّ تاللـؤ دارد. وی   تاریکیخورشیدی درخشان در 

به مقام بی یسمع و بی یبصر رسیده است. که همان  ـ  وجود است ی لم و نقاوهعا ی نخبه

که هدف غایی هر سالک و  مقامی عارفانه است؛ همان» انسان خدایی«او مصداق حقیقی 

  مجذوبی است.
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