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 چکیده
نور صفت ذاتي حق است که با تجلي در قالب پدیدار و ینا مطلنق از هينأت، بخنش زینادي از مشناهدات بناطني را از آن        

هاي خناص خنود قابنل پيگينري هسنتند. رننگ، بنارزترین        خود کرده است. پدیدارها در دو نوع بزرگ و خرد با مصداق
ایم ارتباط رننگ و ننور را   شناسي تالش کردههاي نوراني است؛ ما با نگاهي گذرا به مفهوم رنگ در روانة اشراقخصيص

بدون قنرار گنرفتن   -در مشاهدات غيبي و باألخص در روند گذر از لطایف سبعه تحليل و تبيين کنيم، از این رو، این مقاله 

ناسي مطنالع رنگنين ننور و بررسني تحليلني جایگناه رننگ در آراي        در پي دریافت و بازش -شناسيدر محدودۀ علم روان
فرد اطوار سبعه بنا روش تحلينل مفهنوم کناربردي رننگ،      هاي منحصربهعالءالدوله سمناني است. نگارنده در تفسير رنگ

دل،  هاي زرد روح، آبني نفنس و سنرخ   هاي این جستار، رنگهاي خاص خود را تبيين کرده است. مطابق با یافتهدریافت

هناي اولينه محسنوب    کنه در طبيعنت رننگ   چننان شناسي عرفان سمناني هستند. این سه رنگ همسه رنگ اصلي در رنگ
شوند در نوع متافيزیکي نيز با توجه به پيام و تأثير خناص خنود حاصنل عنروج سنالک در نشنأت مختلنف دگردیسني         مي

رنده با تحلينل و بررسني در مقولنة بازشناسني رننگ در پني       هایي ثابت و تاحد بسيار زیادي قانونمندند. نگادرون و پدیده
منندي از ننوعي تنوازن    هاي رنگين انوار هفتگانه در عين داشتن تأثير و حقيقنت ها و طيفکه رنگاستنباط این مسأله است

رننگ هنر لطيفنه     چه در تحليل ننور و تر نوعي نظم و قانون در افق طيف برخوردارند؛ بنابراین آنعبارتي دقيقو تعادل یا به
 شناسي سمناني دریافت و بازتوليد کرده است.شود، پيرو منطقي است که نگارنده در رنگعنوان مي
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 مقدمه

( و بنه  659-736ناني )در آثار عالءالدولنه سنم   چه تحت عنوان الوان منور یا اسرار انوارآن

گرفتنه   ه محمل بسط توجهي ویژه به تجليات اربعه و لطایف سبعه قنرار نوریّ ویژه در رسالة

 پينر و مرشند بنا واسنطة     ( 54-618الدین کبنري ) ، ادامة روند سنت عرفاني شيز نجماست

وي بنه   ن کبنري و ننوع نگناه وینژۀ    الندی جا مانده از نجنم با عنایت به آثار به سمناني است.

رننگ از اهمينت قابنل تنوجهي      مبحث نور و ار پيروانش،آثو به تبع ويهاي نوراني اشراق

اصنل  -اي ذکر یک اصل مهنم بنه عننوان پنيش    پيش از ورود به هر مسأله برخوردار است؛

پشتيبان آراي نوریه بسيار ضروري است و آن برشمرده شدن نور به عنوان اسمي از اسماي 

 ه نظریات سمناني دربنارۀ اصل پذیرفته شده مقدمة ورود ب-از این رو، این پيش الهي است؛

 اسرار انوار و انواع نور است. سلسله مراتب انوار ملون،

عرفاني و متافيزیکي یافنت و در   از همان ابتدا باربه عنوان واژه و مفهومي قرآني « نور»

شنعرا،   طبيعينون،  عرفنا، حکمنا،   عنالوه بنر   .کاربردي وینژه برخوردارشند   عرفان از نگاه و

   اند.حدثين هرکدام در شاخة تخصصي خود به این مقوله پرداختهمفسرین و معلماي دین، 

 (، خواجنه نصنيرالدین طوسني   450-505) (، ابوحامد محمد غزالني 370-428) سيناابن

 مؤسس حکمت اشراق (549-587) باألخص شهاب الدین یحي سهروردي و (672-597)

   اند.تر از سایرین پرداختهنور جدي قولةبه م

اش ( و اثنر بنه جاماننده   244-309) غداد از حسين بن منصنور حنالج  در عرفان مکتب ب

 چنون صندرالدین قوننوي   اخنالف وي هنم   و (560-638) الدین ابن عربني طواسين، محيي

راز شنيز  شنارح منظومنة عرفناني گلشنن     متوفي( 912) الهيجي تا شيز محمد (673-607)

اع تجلني و  ث اننو صنورت جسنته گریختنه در بحن    هرکدام به (687-740) محمود شبستري

   اند.نور پرداخته مشاهدات باطني به مقولة
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الدین کبري سرسلسنلة طریقنت   طور خاص در آثار شيز نجمدر مکتب خراسان و به

که بسط قابل توجهي در مناطق وسيع خراسان و مناوراءالنهر تنا آسنياي صنغير     –کبرویه 

در آثار اخنالف وي بنه   باألخص اثر مشهور وي فوائ  الجمال و فوات  الجالل و  -یافت

کنه پنيش از وي   اسنت اذعنان کنرده   « نوریه»ویژه عالءالدوله سمناني )سمناني در رسالة 

اند و وي بيش از دیگران وارد این طرز مبسوط به اصل نور و اسرار انوار نچرداختهعرفا به

بنل  (( مفهوم نور و مسائل پيرامون آن به وضوح قا309: 1390است )سمناني، مقوله شده 

 پيگيري است.

اي را از آن شناسني جایگناه وینژه   روانشناسي و فراامروزه مبحث نور و رنگ در روان

کنه متخصصنين امنر بسنياري از مشنکالت بغنرنج روحني را بنا         است به طنوري  خود کرده

داننند. تنأثير عمينق رننگ بنر روان انسنان تحنت        پرتوهاي رنگين قابل درمان وکنتنرل مني  

بدني(  -)روحي 1و تسریع روند بهبودي اختالالت سایکوسوماتيکاصطالح رنگ درماني 

چننين بحنث شنناخت خویشنتن و مسنألة ناخودآگناه ذهنن از منوارد         و فيزیولوژیک و هم

چنين نور و پرتوهاي رنگنين یکني از   شناسي است. همهاي علم روانکاربرد رنگ در یافته

 زشکي نوین است.هاي مختلف جسماني و از ابزار پهاي درمان بيماريراه

تنها باعنث آشنکار شندن اشنياء اسنت،      که نور نهاست امروز به روشني دریافت شده 

هيچ تردیدي ننور اسنت؛   شود. منشأ رنگ بينور متجلي مي بلکه رنگ اشياء نيز در پرتو

شود که با داشنتن قندرت مغناطيسني    بنابراین، در تعریف نور از نوعي انرژي صحبت مي

هناي ننور و طنول    چنين حساسيتمتکثر قادر به ظهور رنگ است. همخاص و اکتاوهاي 

هاي مختلف رنگ و نورهاي هاي پایين و باالي نور باعث ایجاد طيفها و فرکانسموج

 شود.رنگارنگ مي

 

                                                           

1- Psychosomatic medicine 

 دیآيذهن به وجود م ةليحالت به س نیدتریدارد، در شد يو روان ياست که منشأ ذهن يجسم يمارياختالل و ب ينوع
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 پژوهش . پیشینۀ1

هنایي نينز   پيرامون نور و رنگ در آثار عرفا تحقيقناتي صنورت گرفتنه و حتني پنژوهش     

طنور کنافي و جنامع و بنا تلفينق      است، اما بهدر آثار سمناني انجام شده دربارۀ الوان انوار

است. مقالة حاضر از حيث دقت و موشکافي شناسي عرفاني مورد مداقه واقع نشده روان

لحناظ تفسنير ننور و    چننين بنه  شناسي نوین و همها با روانها و انطباق آندر تحليل رنگ

هناي  هاي نوراني از دیگر پژوهشواع نور و پدیدهبندي انرنگ با مراتب عرفاني و دسته

 انجام گرفته ممتاز است. 

مراتنب   نوریه از دیندگاه روانشنناختي عرفناني و    بررسي رسالة»در  (1380)اسفندیاري 

عضناي لطينف   اشنراقات رنگنين بنه موضنوع وظنایف األ     بنا محورینت    «و سلوک آن سير

پينامبران درونني و    مناني را دربنارۀ امبرشناسني، آراي سن  و بنا توجنه بنه مبحنث پي     پرداخته

 هاي خاص هریک شرح داده است.ها و رنگویژگي

بنا  « وحندت ابنن عربني    راني، عالءالدوله سمناني و نظریةانسان نو»در ( 1380)مدرسي 

هرکندام از  بنا رننگ خناص     فيزیولوژي انسان ننوراني را تکيه بر اصطالح پيامبران دروني، 

تخصنيص هفنت   نتيجنه اینن مقالنه،     .واشکافي کرده است، عضالطایف و مسألة وظایف األ

 رنگ خاص لطایف سبعه است به هفت پيامبر بزرگ از آدم تا خاتم.
)تحليلنني از سنناختار تجربننة  در پرتننو انننوار معنننوي»در مقالننة ( 1388)وفنایي و نزهننت  

ي هنا مفهوم نور خدا و اتحناد بنا مطلنق بنه بررسني جنبنه       با(« عرفاني عرفا در باب نماد نور

انند کنه موضنوعات بنينادیني     هاي شهودي عرفا پرداخته و اذعان کردهنمادین نور و تجربه

چون خودشناسي، خداشناسي و وحدت وجود به نوعي پيوسته بنا مفهنوم ننور اسنت. اینن      

هایي از آثار عرفاي متقدم و بزرگان متأخر، اندیشنة مرکنزي عرفنا را در    مقاله با ارائة نمونه

 است. دهکراین باب روشن 
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رمز نور و رنگ در آراي عالءالدوله سمناني و سنيد  »در مقالة ( 1393)جاللي شيخاني 

است تا با بررسي اطوار سبعه در نظریات سمناني بنه بررسني   کرده تالش « محمد نوربخش

سنيدمحمد ننوربخش نينز رجنوع      يوي در این راسنتا بنه آرا   .تصویر انسان نوراني بچردازد

نتيجة اینن مقالنه اینن اسنت کنه اننوار در شنهودات عرفنا عرضني و           ترینمهم .است دهکر

 اي از سير و سلوک آنان است.غيراصيل نيست و مرتبه

 

 . روش پژوهش2

این گفتار، حاصل مطالعه و تندقيق در مجموعنه آثنار فارسني سنمناني پيرامنون تطنورات         

 بنرآنيم تنا   منا  اسنت. هاي متکثر ها و طيفمعنوي و به تبع آن ظهور انوار مختلف با کيفيت

مباحث مطرح شنده در آراي سنمناني را    ي نور به عنوان اسم ذات حق، شالودۀابتدا با معرف

بنه تغيينرات و واردات درونني     مستدل دانسته، سچس امر معنوي عروج نفنس را بنا عناینت   

 بررسي کننيم. امنر عنروج و در مرحلنة    هاي نور ویژه مشهودات نوراني و ویژگيبه سالک

-انوار خناص و رننگ   لطایف، هاي هفتگانةگذرگاه با عبور از «تولد ثاني» یعني ؛ننهایي آ

منندي و سنه   ثير و حقيقنت ر، مفهوم نور بنا دو ویژگني اصنلي تنأ    فرد هر طوهاي منحصربه

؛ از اینن رو،  ندش هستل بنيادي این پژوهئمسا ،یعني رنگ، جهت و پدیدار ؛ویژگي فرعي

دقيق و صحي  بنيادهناي نورینات سنمناني را بازنمنایي و      طوربه تا کنداین گفتار تالش مي

هناي ننو و نگناه تحليلني خناص      . افزون برآن در برخي منوارد مندعي یافتنه   کندبازشناسي 

 خویش است. 

 

 . مبانی نظری3

 و سنبعه  لطنایف »، «اننواع ننور  »، «نور و صفات حق»پژوهش در پنج بخش  مباني نظري این

 ارائه شده است.« رنگ و نور اسرار بازشناسي»و « پدیدارها»، «اربعه تجليات
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 نور و صفات حق. 3-1

آینات و شنواهد قرآنني     مانند بسياري از اصول مسلم عرفاني، مستمسک عرفا در نوریات،

بيست و چهنارم قنرآن   باره. همچنين نام سورۀ 43با بسامد قرآني است  نور یک واژۀ است؛

شنکل   بيشنترین مباحنث  و نور آوازه یافتنه   آیة سي و پنجم همين سوره به نام آیةاست که 

  است. گرفته پيرامون نور ذیل همين آیة

ننور  »: انند ننور را تعرینف کنرده    ،اما با مفهنومي واحند   هاي مختلف،عرفا با زبان قاطبة

را توان دیند   را ببيند و داند و بدو اشياء اشياء همة و چيزي را گویندکه خود را ببيند و داند

که دو اصطالح منير و مسنتنير  ذیل همين تعریف است  و (302: 1390 سمناني،) «و دانست

 .شودمينوراني و مراکز انتشار نور استعمال در وجه تمایز اشياي 

اینن مفهنوم بسنيار ینادآور آراي      ؛اصالت تنها بنا ننور اسنت    در تعریف سمناني از نور،

هه نور مسناوي  در حکمت متأل. وجود است در مسألة (979-1050) سهروردي و مالصدرا

کنه سنمناني در   رویکرد اسنت   با همين تقریبااو  (202: 1377 )امين رضوي، است با وجود

قندرت،   ارادت، علنم،  کنالم،  حينات، بصنر،   سنمع،  )وجنود،  حنق  تعریف صفات دهگاننة 

 اینن   امنا در »، دانند همين دونام قابل اشناره مني   تنها و تنها با نور و وجود را حکمت و نور(

ي ظهنور  أکنه ننور مبند   فتيم وجود و نور اسمي دیگر ندارنند، از بنراي آن  که گ ده صفات

کنه حضنرت حنق از اتخناذ     چننان و هنم  (75: 1362 )سمناني، «کمال ظهور ،است و وجود

 (.93)همان: « ز نور مبرا و منزه استا» قالب و صورت بري است

ظرینات نورینه   اصل ن-افزاید که پيشاي ميجمله تعریف خود از نور، سمناني در ادامة

 گونه استبدین و (302: 1390سمناني، ) «.صفت خاص حق است این نور مطلق، و»: است

بنا اینن    است. صفات ذاتي خداوند )ذاتي و افعالي( در زمرۀ بندي صفاتکه نور در تقسيم

ه صنفت ذاتني اوسنت عبنارت     نور حق تعنالي، کن  »شود: ميونه تعبير گنور حق این ،مقدمه

کنند  را، به همان ادراک مي ذات خود را و غير خود یابد وجودميکه درچيزياست از آن
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 (. از اینن رو 82: 1362 )سنمناني،  «که پيش از مخلوق درک کرده... را، غيرخود را و خود

نظر براي نور زماني که از حضرت حق به فعليت برسد همان فعل منورد  است که فعل مورد

ا افاضه است و از این قرار اسنت صنفت مفنيض    یعني فيض بخشيدن ی ؛استفاده براي وجود

 (.186: 1390سمناني، ) نور و مفيض وجود

اسنت از  اشراق نوري که منزه »است از فيض امري غيرمکاني و غيرعرضي و عبارت 

( و قابليت دریافت فيض نيز منطقاا 217: 1362)سمناني، « مکان و حيّز و رنگ و حرکت

کنه  زمان و مکان را دارا باشند و اینن صنفت چننان    که صفت نورِ بياز آن وجودي است

کند درکنار نه صفت دیگر خداوند در انسان باید وجود داشته باشد تنا  سمناني تقریر مي

مسمّي به اسم انسان و الیق جانشيني خداوند شود. بننابراین، انسنان متّصنف بنه نورینت،      

تمثيل، ماه مسنتنير   قابل و پذیرندۀ فيض حضرت حق است. وجود پذیرندۀ فيض در مقام

است که نور را از آفتاب منير حق بنه حکنم اسنتعداد پذیرنندگي و شنباهت، دریافنت و       

که ماه به شکل و صورت مناسب آفتاب ]است[ آن فيض را پس چنان»کند: منعکس مي

جهت و حيّز آفریده شده آالت و بيمکان و بيشود، مراتب ارواح نيز بيهميشه قابل مي

(. از 218: 1362)سنمناني،  « گيرندي به قابليت و مناسبت انوار صفات نور ميو از نور ازل

اي مجازي در جایگاه آخر ترتينب صنفات دهگاننة حنق برشنمرده      گونهرو، نور بههمين

شود؛ این مسأله برگرفته از نکتة قابل تأمل در قولِ به نوعي ترتينب ینا تقندم و تنأخر     مي

معتقد است وجود، پيشگام تمنامي صنفات حنق و     سمناني در ذکر صفات ار است. وي

بدان نورکه واسطه است از صفات ذات، فيض »نور واپسين صفت حضرت حق است که 

بنه  « وجود»واسط فيضِ « نور»جهت است که (. از این 190)همان: « رساندبه دیگري مي

 مراتب ارواح معرفي شد.
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 بندی انواع نورتقسیم. 3-2

بنه   به نص صری  قرآن داراي صفت ننور اسنت و   خداوند شدن ذکر چه پيش از ایبنابرآن

و ننور فني   ر حکمت اشنراق اصنطالح اننوار مجنرد     )سهروردي د تبع این نور مجرد قدسي

ننور  : )در اصطالح اشنراقيون  هاي مادي و عرضي آننمونه است( کار بردهنفسه لنفسه را به

 (.302: 1390سمناني، ) في نفس

اجسام نوراني از قبيل آفتاب و مناه و چنراغ و آتنش     ،طور شهادت قوابل نور آفاقي در 

 امنا در عنالم انفنس در   ، حقنند  جن محل دریافت ننور  و در طور غيب، ارواح فرشته و و...

 چنين در عنالم غينب انفنس،   هم .شودميقواي بينایي و مغزي اجرا  طور شهادت این نور بر

 سرّ، روح و خفي هسنتند.  دل، نفس، یعني ؛پنج عضو باطني انسان اعضاي قابل انوار مجرد،

باطني موضوع اصلي تمام مباحث عرفاني و مرکز توجه عرفا در روند  گانةاین اعضاي پنج

شهودي این اعضاي باطني  نيز در راستاي اهميت وجودي و« نور و رنگ»مبحث  سلوکند.

ر بناطن سنالک رخ   چه از پرتوهناي رنگنين و اننواع اننوار د    وآنشوند ميمورد مداقّه واقع 

تمکنين و ینا    مثبت یا منفي تجليات و شهودات وي در هر مرحله از توقنف،  دهد، نتيجةمي

مقصد و مقصود سالک روي آوردن از غينب   بنابراین،گذر از این اعضاي غيرمادي است. 

در هرینک از  براساس ترتيب طي مندارج سنلوک    و شهادت آفاق به شهادت انفس است.

مرحله با توجنه   شود، هراي از مراحل قرب نزدیک ميالک به مرحلهاین اعضاي باطني، س

 سازد.الک را از جایگاه معنویش آگاه ميس ،رنگ خاص خود به نور و

 

 لطایف سبعه و تجلیات اربعه. 3-3

ا تحریر کرده ر سمناني در مجلس سي و پنجم کتاب چهل مجلس که اقبالشاه سيستاني آن

روح و اخواتشان  یعني سرّ و ؛است، تعداد لطایف ه مشهور شدهاقبالي و بدین سبب به رسالة

چننين در  (. هنم 233: 1366 )سنمناني،  اسنت  با عنوان لطایف سنبعه ذکنر کنرده    را هفت و
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 )سنمناني،  اسنت ا رعاینت کنرده   روه سنت سبعه رالعُکتاب مشهور هاي مستوفایي در بحث

لطایف را هشنت دانسنته و تحنت     اما در جاهایي دیگر از همين کتاب تعداد ،(328: 1362

(. اسنامي اینن   360و  229-231: 1362 )سنمناني،  است عنوان لطایف ستّه به بحث پرداخته

طيفة قلبي، لطيفنة سنرّي، لطيفنة    نفسي، ل : لطيفة قالبي، لطيفةلطایف هشتگانه بدین قراراست

 ز اینن جهنت  اختالف تعداد اینن لطنایف ا   أنانيّت. روحي، لطيفة خفي، لطيفة حقي و لطيفة

در هرحال  شمرد.أنانيت را جزء تعداد لطایف برنمي است که در برخي موارد مؤلف لطيفة

 هفت و لطایف سبعه است. تعداد ،چه مشهور استآن

دو یا چند نموننه   هایي هستند حاصل شده از ترکيب فيضِاز نظر ماهيتي لطایف قابليت

-ه صورت غالب یا مغلوب با کيفينت قلم بو مداد، دوات عرش، چون کرسي،از علویات هم

گينري و  شکل ،اما در تطورات سلوک ،(229-230: 1362 )سمناني، هاي متفاوت و متکثر

کنه در هفنده   چننان »: کمال و فيضان هرکدام منوط اسنت بنه سنن بلنوغ خناص خودشنان      

سنالگي بنر وي    وپننج قلبني در بيسنت   رسند و لطيفنة  سالگي لطيفة نفسي در او به کمال مي

 سنالگي در او متصنرف شنود و بنه چهنل      سرّي و روحي تا به چهنل  گردد، و لطيفةفایض 

 (.360: 1362 )سمناني، «وي تجلي اندازد بر حقي استالقدس، که لطيفة سالگي روح

سنالک بایند    که در روند رشد معنويِار حجاب اند با هفتاد هزسبعه، هفت پرده لطایف

هاي ند با ویژگين لطایف هفتگانه هفت درگاه عبوریا (.327: همان) شونداز ميان برداشته 

تنر  گویي یک پله به مقنام قنرب نزدینک    فرد که سالک پس از گذر از هرکدام،منحصربه

- گرفته هزار حجاب وجود سالک را فرا هفتاد دیگر عرفا( )و ، به زعم سمناني؛شده است

تنا آنکنه    اهند شند  هنزار حجناب خنرق خو   این مراتب هفتگانه، ده است که در هرکدام از

(. اینن  179: 1395)طناهري،   شنود کمال انساني و مرتبة عروج روح و معراج باطني محقق 

)طناهري،   انند الجمع ننام نهناده  جمع الحقایق، مقام ذات و مرتبةمرتبه را عرفا مرتبة حقيقت

1390 :172.) 
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ور و إنّ لللّه سبعین حجاباً م ن ن   : است مشهور به حدیث نور مستمسک عرفا حدیثي

که سمناني بنا تمسنک بنه     ظلوت لو کشفها ألح قت سبحات وجهه کل من أدرکه با ه

 و از اینن معنني خبنر   »: داندمي کيفيت نور یا نار روایت، حجب بين بنده و حق را از دو دو

 «روایتي دیگنر حجابنه الننار    و در حجابه نور: داده حضرت مصطفي در حدیثي که فرموده

 است.ز نور نار نيز سخن به ميان آورده در بحث انوار ا(. وي 86: 1362 )سمناني،

رسنند؛  هر یک از مراحل هفتگانة لطایف سبعه با تزکينة آن لطيفنة خناص بنه کمنال مني      

 است بنراي کسني  یابند: طالب عنواني بنابراین، سالک با گذر از هر مرحله عنوان خاصي مي

لبي شنود. مریند صناحب قنواي     هزار حجناب ننور در تزکينة لطيفنة قنا     که موفق به کشف ده

مزکّاي لطيفة نفسي است به صاحب لطيفة تزکيه شدۀ قلبي سنالک و صناحب لطيفنة مزکّناي     

گویند. طایر نام صاحب لطيفة تزکيه شدۀ روحني و واصنل عننواني اسنت و     سرّي را سایر مي

ترین مرحلنه کنه قطنب قنرار دارد و صناحب      مخصوص صاحب لطيفة مزکّاي خفي در عالي

قي است، عنوان موصل تعبيري است از جانب سمناني؛ در این مرحله اسنت کنه ننور    لطيفة ح

 (.360-362: 1362شوند )سمناني، تمکين تجلي کرده، لطایف سبعه مستهلک مي

در طول گذر از لطایف هفتگانه، امکان ظهور چهارگونه تجلني در تعنداد نامحندود وجنود     

وقي کنه بنه ترتينب حاصنل تجلني آثنار، افعنال،        دارد: تجليّات اربعة صوري، نوري، معنوي و ذ

تجلينات صنوري بنه ربوبينت تعلنق دارد و      »( و در تعبير سمناني 94: همانصفات و ذات حقند )

وي  (.272: 1390)سنمناني،  « نوري بنه رحيمينت و معننوي بنه رحمانينت و ذوقني بنه الوهينت        

ینا معننوي را عشنراتي و    تجليات آثاري یا صوري را الوفي، افعالي یا نوري را مآتي، صنفاتي  

( و نکتة حائز اهمينت  244: 1362تجليات ذوقي یا معنوي را آحادي نام نهاده است )سمناني، 

منزّه باشد از لون و شکل و حيّز و اگر یکي از اینن  »که تجلي نوري برخالف نامش  این است

 (.94: همان« )سه در تجلي یابد، تجلي صوري باشد
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و شهودات نوري مربوط به امر تجلي است، امنا تجلينات    هرچند بسياري از موارد کشف

اي در نورشناسي دارند؛ زیرا نور و به طور خاص انوار لطایف هفتگاننه  حدهاربعه جایگاه علي

-کنه نشنان تجلني باشنند، نشنانة گنذر از ده      ها پرداخته خواهد شد( پيش از آن)در ادامه بدان

وجنه بنه شندت و ضنعف طينف رنگينشنان در       بدون ت -هاي حجبند، این نورهاي ملونهزاره

ها ثابت و الیتغيرند و از این جهت است که سنمناني بنه   در تمامي افراد و زمان -افراد متفاوت

 (.326: همانوضوح از ثبوت یکایک آنان سخن گفته است )

 

 پدیدارها. 3-4

ار رنگ، جهت و پدید ثير و سه ویژگي فرعيِر داراي دو خصوصيت اصليِ حقيقت و تأنو

هناي وي، نگارننده دو ننوع ننور کلني را      در نورشناسي سمناني بننابر یافتنه   ؛ بنابراین،است

ها بهتر است تحت عننوان نشنانه   عرضي هستند که از آن انوار یا اعتباري و کند.پيشنهاد مي

 یا اصيل و حقيقي. و (306: 1390 )سمناني، «هایي هستند از حال سالکنشانه» زیرا ؛نام برد

از احوال باطني سنالکند، امنا   « اينشانه»حالت و در کل  اعتباري هرچند نمودار وضع،انوار 

تنوان بنه ننور    از انواع انوار اعتباري مي هستند. ازلي حق را دارا اي از حقيقت نوربهره خود

تنري از اتصنال بنه ننور     گسنترده  انوار اصيل یا حقيقي از حصة ذکر و نور وضو اشاره کرد.

نورها حامل حقيقتني   همة اند.گونهیف سبعه و تجليات اربعه اینانوار لطا ؛حق برخوردارند

شنوند؛ حقيقتني برتنر    ميیا توسط مرشد، رمزگشایي  هستند که بر باطن سالک منکشف و

بلکه در جسم بينننده   ،تنها در روانثير انوار نهفرد نيز به همراه دارند، تأحصربهثيري منکه تأ

 .شودمينيز وارد 

پدیندار   نمایند و ینا فاقند  اعتباري و حقيقي یا در قالب پدیدار بر سالک تجلي ميانواع 

چنون آفتناب و   هنم –انوار پدیدار یافته خود به دونوع پدیدارهاي بنزرگ   کنند.اشراق مي

 ند.اقابل تقسيم -مشعلهچون قندیل وشمع و -و خرده پدیدارها  -ماه
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اختنري ظناهر مني    به صورت شنبکة  هيأت نيّرات علوي و پدیدارهاي بزرگ بيشتر در

تنوان  تعبير شبکه از این جهت است که اشکال ستاره، سياره، مناه و خورشنيد را مني    شوند.

در یک رده قرار داد. البته با ذکنر اینن نکتنه کنه در شنرایط مختلنف و احنوال گونناگون         

نگر مينزان  فيت نورشان نشاکه با توجه به اندازه و کي- عرفاني ظهور هرکدام از این اشکال

کيفيتني از حقيقنت، منثالا در     عنوانبه نور؛ تشکيکي است -حقيقت باطني سالکندو اندازۀ 

اي اي بيشنتر و در مرحلنه  همنين حقيقنت بنا حصنه     کند،قلبي با پدیدار ماه اشراق مي لطيفة

تنر در هينأت آفتناب متجلني     اي بزرگروحي با کيفيت، شدت و اندازه تر مثالا لطيفةعالي

 این مفهوم است. ناظر بر ة، تعبير شبکدشومي

خنرده   نند. امندوّر قابنل تقسنيم    نناري و پدیندار  گوننة نناري، غير  خرده پدیدارها به سنه 

هناي ننوراني کنوچکي    ، هينأت شنوند مني پدیدارها زماني که در قالب ناري یا آتش ظاهر 

آتشني   ،البيقن چنين نور شيطان که در لطيفنة  هم .... شمع و چراغ، هستند در اشکال مشعله،

 هيأت عروسک. است در

شوند و در برخني منوارد   هایي غير از آتش ظاهر ميخرده پدیدارهاي غيرناري در هيأت

 هاي منور یا تاللؤ نور در آب و یا چشمة آب نوراني باشند.توانند آباین اشکال مي

هناي  هنا و کيفينت  هناي ننوراني در رننگ   بنه طنور اعنم داینره     هاي مدوّرخرده پدیدار

 «وي بنرون آیند   اي در مقابنل سنالک ظناهر شنود و النوان مننور از      داینره »؛ هستند متفاوت

 (.310: 1390سمناني، )

کيفينت روحني و معننوي ارواح طيبنه،      اعتباري در بسياري منوارد نماینندۀ   پدیدارهاي

ي هنای تنها نشانه از این رو،(. 305: همان) لک و ملکوت آفتابندارواح مالئکه و انبياء و یا مُ

آتنش و ینا اننوار مندوّر نينز      تنر در هينأت  درموارد کوچنک  و سچهر باطن سالک هستند در

اینن پدیندارها چنه در ننوع حقيقني و چنه در ننوع         هاي احوال دروني خود سنالکند. نشانه

چنين داراي جهنت طلوعنند،   هم یا.: در بيداري و در رؤکيفيت قابل بروزند اعتباري در دو
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شنود  ميو در جهت پيشاني سالک ظاهر  ر وضو در پدیدار آفتابعنوان مثال نوکه بهچنان

ثير روشننگري  تنأ  -ر قالب پدیدار یا فارغ از هيأتبه طور اعم چه د- چنين نورهم .)همان(

به گزارش سنمناني در برخني   . داشت در ظاهر و پيرامون نيز خواهدباطن  عالوه بر را خود

 با خصوصيت مادي و قدرت پرتنوافکني ظناهر  اش متافيزیکي باطن فارغ از جنبة موارد نور

ي که نفوس بساط را بندان  اروشني»کند: اشياي پيرامون را قابل رؤیت مي چه بسا شود؛مي

خلنوت تارینک را روشنن بينند بني      » ( و سالک توسط این ننور 310: همان) «نور توان دید

 (.326: 1362 )سمناني، «نوري ظاهر

هناي ذکنر شنده    ن از رننگ نينز برخوردارنند؛ رننگ    مندیشاانوار قدسي به ميزان حقيقت

انند. هنر ننور بنا داشنتن رننگ ینا طينف         توسط سمناني: کبود، سفيد، زرد، سرخ، سبز و سياه

کنند. بنه همنان    رنگي مخصوص به خود، شخصيت متمایزي از نورانيت خنویش عرضنه مني   

لة ذوقني و  ميزان که درک خوشي و ناخوشي، لذت یا رنج حاصل از مشاهدۀ انوار، یک مقو

واسنطه و محصنول وقنت و ینا     دروني است. درک پيام رنگ مخصوص انوار نيز باطني و بي

(؛ بننابراین، در هنر مرحلنه از    16: 1388اسنت )غزالني،   « بوقلمون وقت»به تعبير احمد غزالي 

آورد. ننور  تجلي با رنگ خاص خود نوعي ویژگي رواني ممتاز را براي سالک به همراه مني 

کنند، رننگ   ثيري عميق بر روان سالک دارد، اما وقتي با رنگ خاصي ظهنور مني  به تنهایي تأ

هناي  شود. کدورت و کثافت رنگ یا صفا و جنال کنه طينف   حامل کيفيت و پيامي ممتاز مي

رو، تنأثير رننگ بنا    آفرینند خود گویاي پينامي خاصنند؛، از اینن   متعددي از یک رنگ را مي

ها هرچند ثابنت، امنا طينف    يرقابل انکار است. رنگ، غچه سمناني توصيف کردهتوجه به آن

رنگ در افراد مختلف یکسان نيست و بسته بنه حالنت روحني، حنس و حنال مخصنوص بنه        

تر و ینا کندرتر   تر، شفافتر یا تيرهخود و استعداد و ظرفيت وجودي وي ممکن است روشن

( 164: همنان « )گرددازميوقایع بيشتر به حال بيننده ب»؛ زیرا (265: 1390سمناني، )ظاهر شود 

و از این قرار است که در ابتداي سلوک هرچنه قندرت ذکنر وصناف شندن وجنود از حنظ        
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تنر خواهنند بنود؛ شندت و ضنعف      تنر و روشنن  هاي رنگني صناف  نفساني بيشتر باشد، طيف

(. 302: همنان کيفيت انوار قدسي در این مرحله مربوط است به ميزان کثافت و صفاي درون )

ز دالیل تيرگي و روشني نور و یا تکثر طينف در ینک رننگ واحند در مشناهدات      بنابراین، ا

که سنمناني تقرینر   سالک متعدد، ضعف و قوت و کيفيت حال دروني هر سالک است. چنان

اما در الوان انوار و صور روحاني إحياناا به قدر تقصير سنالک سنایر، ضنعفي در    »کرده است: 

چون تدارک کند آن تقصير مافنات ... لنون معنين     صورت و کدورت در نور ظاهر گردد ...

 (.329و  328: 1362)سمناني، ...« را منور یابد 

رمزشکافي شنيز قابنل    ارد انوار اعتباري تنها در پرتودر برخي مو گذشته از نور شيطان

قبولند، چه ممکن است مشاهدات نوراني از مقوالت غلطات السالکين و مزله األقندام   رد و

 (.264: 1390 ناني،)سم باشند

هناي مخصوصني از   هاي خاص روانني و نشنانه  ها حامل کيفيتکه رنگبه همان ميزان

هنایي از  نموننه  -شانتفارغ از شکل و هيأ-هاي باطني هستند، پدیدارهاي نوراني دریافت

 یا نشانگر احوال و یا حامل هشدار و که نتيجة عملهایيکيفيت هاي باطني سالکند.کيفيت

بنه مينزان رشند معننوي      تر نمودار حقيقت نور قدسي حقند.اي متعاليدر مرحله ند وتشویق

 تنر بنر  هناي بنزرگ  انندازه  وا کيفيت و شندت بيشنتر و در محندوده    سالک، پدیدارها نيز ب

تنر،  عنروج نفنس بنه مراتنب عنالي      بنه همنان مقندار کنه در مرحلنة      نماینند. سالک رخ مي

یابنند،  تر ميهاي متعاليها و ویژگيها، پيامر، رنگانوا دهد،هاي متعالي رخ ميدگرگوني

-مرحله به مرحله از قالب پدیدار خارج شده به سمت تجنرد پنيش مني    شوند وتر ميعظيم

 منبع انتشار و مطلنق از هنر   نهایي فارغ از رنگ و مکان و حيزّ و روند تاجایي که در مرحلة

هرچند نور ذات حضرت  یابند.تعالي مي، قيدي به نور یکچارچه وسيع و نامتناهي نوراألنوار

 .شودنميحق هرگز مطلق از هر قيدي متجلي 

 



 153 حسين طاهري و زرين واردي /یعالءالدوله سمنان یرنگ و نور در آرا یفیتوص -یلیتحل یبازشناس 

 بازشناسی اسرار نور و رنگ. 3-5

اسنت، مقنام    هناي مؤکند و مکنرر برانگيختنه    چه بيش از هر امري سمناني را به سفارشآن

ني، ال معرفي شده )سمنادر تعاليم وي ذکر افضل اعم ذکر در خلوت و جلوت است. ویژۀ

که وي این (. چنان281: همان) ذکر نفي و اثباتي الاله اال ار ،تر از همهو مهم( 281: 1390

ثير عميق ذکر بنر دل اسنت کنه    و به جهت تأ (289: )همان داندذکر را قالووز راهروان مي

کنند، منوثرتر و    تنر بنا دل برخنورد   اي ماننند کنرده کنه هرچنه قنوي     زننه را به آتشوي آن

بنار خلنوت را از   که سالک مبتدي به ینک اما آن و»: (303: همان) تر خواهد بودنورآفرین

اي در مقابل سنالک  سبب قوت آتش ذکر باشد، دایره ... اختالط الوان و انوار روشن بيند،

 «جهند اي که آب از او بنرون مني  چون چشمهظاهر شود و الوان ملون از وي برون آید هم

 (.310: همان)

نور بنه دلينل کيفينت     شيطان و نور است؛ ظه در تقریرات سمناني مسألةل مالحقاب نکتة

 فرض را باخود به دنبنال دارد کنه ظهنورش داللنت بنر     ش، این پيشامعنوي و اصيل قرآني

طور کامنل  توان بهفرض را نميکه این پيشاما امر مهم این است خير و امري معنوي است،

وي در بسنط   است. يطان و نشان امري شيطانيدخالت ش بسا نور نتيجةچه صحي  پنداشت.

خود  ،به طور خاص در ابتداي سلوک است و که شيطان داراي نور دکناین امر، اذعان مي

-الهيشيطان به دليل ویژگي غيررنگ نور  (.308: همان) کندرا بر نفس سالک آشکار مي

کند و و کدر ظهور ميرنگ اي تيرهاز زمينه ثيرات رواني مخربي است؛اش حامل پيام و تأ

که رنگ کدر و کثينف   روان سالک به همراه دارد نور تبعات منفي بر خودِ تنها مشاهدۀنه

 گر امري شيطاني است.زمينه نيز داللت

ملنوّن و ینا بنه     غيبني  ه در سلسله مراتنب لطنایف سنبعه، پنردۀ    مطلع تمامي انوار هفتگان

شنيطان بنر    ر طور لطيفة قالبي به جهت غلبةاین پرده د .اي رنگين استتعبيري دیگر، زمينه

ظهنور ننور شنيطان بجنز     امر قابنل تأمنل دیگنر در     نماید.نفس با رنگي تيره و کدر رخ مي
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امنري ننازل و    اسنتقرار آن اسنت: در جنایي کنه نشنانة     زمينه، جهت و محنل   رنگ افسردۀ

]پسنت؛   دانني از جهتني   و ننور ر شيطان تنزل بنه روي زمنين اسنت    نو زمينةفروافتاده باشد، 

 (.308: 1390شود )سمناني، ميبر سالک ظاهر مقابل عالي[ 

و درد و  گفنتن ذکنر   شدن دل، دشنواري در  ثيرات رواني رنگ نور شيطان منغصاز تأ

تصویر مشهودات رنگين این مرحله مطابق با نگنارش سنمناني    کوفتگي اعضاي بدن است.

ه مقابنل دیندگان سنالک    کن  هناي جگنري رننگ )خنون سنياه(     محيطي سرخ است با خال

زیننرا در هيننأت  ؛)همننان(. خننود نننور شننيطان شخصننيتي ویننژه دارد، اسننت گسننترده شننده

-اي کدر با خنال این عروسک آتشين که بر زمينه نماید.عروسکي متشکل از آتش رخ مي

اسنت، حامنل مينزان     هاي خوني تيره و پيرامون قرمز رنگ در حال تحنرک و خودنمنایي  

 افسردگي و کوفتگي جسمي است. رات منفي قبض، دلزدگي،ثيقابل توجهي از تأ

نوع ننور   است و عرفا قائل به دو دربارۀ نورسياه در ادب عرفاني بسيار سخن گفته شده

واقع نور سياه یکجا به معناي ننور ذات اسنت    یکي شيطاني و دیگري الهي. در: سياه هستند

 .(233-234: 1393ر ابليس )زمناني،  در تجلي ذاتي یا صفاتي و در جایي دیگر به معناي نو

  ننننور ابلنننيس، ننننور کفنننر و شنننرک و منقسنننم از تننناریکي اسنننت  ،بنننه عبنننارتي دیگنننر

 (.176: 1391)یوسفي و حيدري، 

کننه نننور از  چنننانهننم کنننار مراتننب نننور، سننمناني قائننل بننه مراتننب آتننش اسننت؛  در

آتنش خفني   تگني  برافروخ تش است، نوریات عرفاني نيز در وهلة اول نتيجةخصوصيات آ

مقنامي بنه مينزان رشند معننوي سنالک در        هنر  درذکرند که پس از مرحلة کمنون و خفنا   

مراتنب آتنش در قنول سنمناني نامحصنور       کننند. کيفيات تشکيکي به شکل نور تجلي مني 

هنا آتنش   تر نام برده است که یکني از آن نوع برجسته است، اما به عنوان نمونه وي از چند

 هزارگانننةحجننب ده (. در لطيفننة قننالبي و در مرحلننة303: 1390سننت )سننمناني، شننيطان ا
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آتنش نينز در ننوع     منوط است به رفنع حجناب مکندر شنيطان.     که گذر،شد ذکر  ،نخست

 کنندگي و دلزدگي است.هاي قبضشيطاني خود داراي همان ویژگي

هنزار   شود، دهمکدر شيطان تعبير مي سالک براي گذر از لطيفة قالبي که از آن به پردۀ

کندر  سنياه و   ین مرحله را با مشاهدۀ تبندیل زميننة  کند و مجوز عبور از ااب را طي ميحج

 نفسني اسنت؛   مرحلة دوم، مرتبنة لطيفنة   .کندميدریافت  )کبود( اي آبي رنگنور به زمينه

دوم  هيأت لطيفنة  لف،مؤ دهد.نفسي مي ظلمت لطيفة قالبي جاي خود را به کدورت لطيفة

آتنش   ،قالبي در پایان مرحلة (.326: 1362 )سمناني، است کرده را آسماني ابرآلود معرفي

بار در پدیدارهاي رنگين و در پدیدار چراغ از چپ و راست بنه سنالک   ذکر براي نخستين

 د، سياه و سبز در این مرحله نتيجةزر کبود، سفيد، هاي سرخ،رنگ و )همان( نمایدرخ مي

 اسنت  دهرینه مقنام مبتندیان ذاکنر معرفني شن      نو اینن مرتبنه در رسنالة    آميز ذکرند.موفقيت

 (.303: 1390سمناني، )

چه از نظر رنگ نشانگر تغيينرات مثبنت احنوال    دوم آن دربارۀ رفع حجب ده هزارگانة

اي کبود ابتداي ورود به لطيفة نفسي زمينه هاي رنگ کبود است؛عرفاني است، بروز طيف

 ظهنور ننور نفنس،    که در مرحلنة  یابد تا حديرنگ است که اندک اندک تغيير طيف مي

 )همان(. کندطيفي صاف و خوشرنگ پيدا مي ،رنگ کبود زمينه

)نناظم  الجنوردي  نيلني،  )آننندراج(،  رنگ کبود یا آسماني با عناویني از قبيل نيلگنون 

آسنمان شنب اسنت در     نندۀ کنکه تنداعي  شودنيز نام برده مي نيلوفري و... ازرق، االطباء(،

هایي هستند که مستقالا در طبيعت تنظنيم  رنگ» این دو و نشانگر روز،زرد آفتاب  کنار نور

توصنيف   نامنند. مسنتقل مني  هاي غيرها را رنگآن بنابراین،(. 31: 1381 ،1)لوشر «شوندمي

جهت است که انسان از آغاز پيدایش تحت کنترل آرامنش   این دو تحت این عنوان از این

رننگ آبني متماینل بنه تينره رننگ       »بننابراین،   آفریني رنگ روز بوده است؛شب و فعاليت

                                                           

1- Max Luscher 
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رنگ اميد و فعالينت   که رنگ زرد روشن،است، درحالي )سکوت( آرامش و عدم فعاليت

 (.20: )همان «است

ت یافتنه اسنت:   ي کناربردي در معنناي رننگ بنه مفناهيم قابنل اعتننایي دسن        شناسروان

ي بنه معنناي   شناسن رواناز نظنر  » رنگ کبنود  ،استکنندۀ مفاهيمي خاص هررنگ منعکس

یعنني خشننودي از   ؛ دهند فيزیولنوژیکي معنناي خشننودي مني     آرامش اسنت و از دیندگاه  

شندن پرسنعادت    وضعيت آرامش همراه با لذت بردن ازآن، اینن رننگ نشنانگر بنرآورده    

(. 78-80: 1381 )لوشنر،  «انتهاسنت مظهر ابندیت بني   و یکي شدن و... هاي وحدت،آرمان

رننگ آبني رننگ آسنمان و     » عرفناني اسنت.   مفاهيم روحي و دۀچنين بازتابناین رنگ هم

رننگ حکمنت عنالم وصنل  و آشنتي و آرامنش        ،رنگ کيهان و با اتساع معني دریاست؛

کبودرنگ است کنه ننور نفنس ظناهر مني      (. از پس زمينة34: 1389)ستاري، « ستکامل ا

 نفسي. از لطيفة براي عبور سالک شودميشود و به تعبيري دیگر مجوزي 

سنتارگان  »: آیندهيأت ستاره بر سالک فرود مي نفس، پدیدارهاي نوراني در ر مرحلةد

 (.326: 1362 سمناني،« )بر وي فرودآیند

را  وجنود سنالک   گنرد بنر گنرد   »و  شنود ميسالک ظاهر  نور نفس از تمامي جهات بر

تناب  شکل آبني زالل در زینر نورآف   این نور در هيأت خرده پدیدار غيرناري در«. فروگيرد

 (.305: 1390سمناني، ) کند که پرتو آفتاب را روي دیوار بازتاب داده باشدظهور مي

سنالک پنس    دوم. هزارگاننة  مشروط است به خرق حجب ده ،گذر از رنگ آبي نفس

قلبني سنرخ    یابد؛ رنگ زمينة لطيفةقلبي ارتقا مي ي این طریق به طور سوم؛ یعني لطيفةاز ط

 و یا رنگ عقيق است.

دست آوردن نتایج مورد نظر و کسنب  یعني لزوم به» رنگ سرخ ،ي نوینشناسنروا در

هاي زندگي و قدرت... قرمز یعنني  یعني محرک اراده براي پيروزي و تمام شکل کاميابي،

فعالينت عصنبي    از نظر فيزیولوژیکي نيز بيانگر نيروي حياتي، ثير اراده و یا قدرت اراده...تأ
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ثير در طور کلي، اراده، قندرت، شنجاعت و تنأ   (. به87 و 86: 1381 )لوشر، «و غددي است

 غلبه بر ضعف قلب و بي ایماني از معاني رنگ سرخ است.

با دیدن اینن رننگ   ؛ ثيري خاص استخ دل داراي شخصيتي ویژه و حامل تأرنگ سر

)سنمناني،   «آیند رسند و اسنتقامتي در سنلوک پدیند مني     مني  ذوقي عظيم بنه دل » درخشان

1390 :303.) 

 شود و باعث فنناي وي در مرتبنة لطيفنة   ر دل از سمت چپ به درون سالک وارد مينو

 را خنود  وجودش تصرف کند و زد در همة چون آن نور خود را برچشم او»شود: ميقلبي 

اي کنه در تنن او باشند هنم از آن     گوشت و پوست و جامه که چنان مثال آبي منور بيند بر

 (.305: )همان «نورگشته باشد

انندک بنه قنرص    کرده، انندک که ابتدا در هيأت ماه نو طلوعر این نور ماه است پدیدا

وچون نور او مانند بدر شد فنایي درنفس ظاهر گردد و دل از نفنس  »: شودکامل تبدیل مي

 )همان(. «شود جدا

 قلبي، سرخي و به تعبير سمناني رنگ عقيق اسنت؛  نکتة قابل تأمل در رنگ زمينة لطيفة

اندک انندکِ رفنع حجناب    عشق است و سالک در مرحلة قلبي، طي بازۀقلب( محل ) دل

نور قلب بنه اینن    کند،قابليت درک عشق و محبت ازلي را پيدا مي سوم، هزارگانة هاي ده

رنگ عشق رنگ سرخ است، عشق در پدیدار آتش نينز بنا    که نمایدجهت سرخ ظهور مي

 .(265: 1362 )سمناني، کندظهور مي رنگ عقيق )سرخ(

کنه از تنأثيرات اینن    مضناعف و شنجاعتي   سالک پس از مشاهدۀ رنگ سرخ با انگينزۀ 

از خنواب و خنور غافنل    رسد و مستغرق در عشنق حنق   قلبي به فنا مي رنگ است در لطيفة

هنا  مندت  است، چه بسنا سنالک در اینن مرحلنه،     که در العروه گزارش شدهچنان .شودمي

کنه  گردد و این کمال نباشد االبعد از آنمستغني مي از قوت»کند و تمایلي به غذا پيدا نمي

 (.325: همان) «سي هزار حجاب رفع گردد
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لطيفنة   اسنت.  ننور دل دریافنت کنرده    عبور از سومين لطيفه را با مشناهدۀ سالک نشان 

 علنم لندني اسنت    لطيفة سرّي مرتبنة  شود.سفيد کامل ميچهارم با ظهور نور سبز در زمينة 

 تنها تر است.نور طور پيشين قوي (. نور سرّ از نظر شدت و کيفيت از303: 1390سمناني، )

سنرّي   ، لطيفنة کنرده به طور مستقل از رنگ نور و رنگ زميننه گنزارش  که سمناني موردي

 است. دهکرحجاب لطایف را معرفي دیگر تنها رنگ زمينه یا همان پردۀ موارد  در است،

رو اسنت؛ نتيجنة   او بر سنالک از روبنه   پدیدار این لطيفه سيارۀ زهره و سمت تجلي

تجلي، فناي سالک در طور سنرّي اسنت. رهناورد معننوي پدیندار زهنره بنا لطافنت و         

چنون سنالک از   »نورانيت منحصر به فرد خود، القاي علم است در باطن سالک؛ زینرا  

باشند و ننه   آن حال باز آید، علوم بسيار در باطن خود جمع بيند که هرگز ننه خواننده   

 (.305: همان« )باشد هشنيد

واقنع سنفيد ترکيبني اسنت از تمنامي       در شود.از نظر علمي، سفيد رنگ محسوب نمي

خورشيد  نور ؛نامندمي رنگکه رنگ خورشيد را سفيد یا بي همين علت استها و بهرنگ

 ها و ظهور بخش هرکدام ازآنان است.حاوي تمامي رنگ

هناي  مشترک آن بنين فرهننگ   عناي رمزيم وطهارت و خلوص دارد  اي ازسفيد هاله

 ...ناسنبت دارد  با امور و اعمال قدسي م گناهي است.معصوميت و پاکدامني و بي» مختلف

رنگ سفيد رننگ رسنتگاران    ... هاسترنگ ارواح )مردگان( و جان نيز بر سبيل تمثيل، و

در کنالم  » (.34 و 33: 1389 )سنتاري،  «رفتو سعادتمندان در عقبي و آخرت به شمار مي

و در حکاینات نمنادي از ورع،    الهي نيز رنگ سچيد مظهر قداست و اسنالم و ایمنان اسنت   

رننگ سنفيد در    .(29-32: 1392)اميني الري و خيراندیش،  «و رنگ نوح نبي است تقوي

ارتبناط بنا   در پدیندار زهنره بني    و (265: 1362 )سنمناني،  نشان والیت است پدیدارآتش،

قلبني   که رنگ سرخ عشنق اختصناص بنه لطيفنة     چنانهم نيست، اسرار قدسي و علم لدني

 سرّي. فيد مخصوص علم و سرّ است در لطيفةرنگ س دارد،
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ورود به لطيفة پنجم مشروط است به رفع حجب ده هزارگانة چهارم، لطيفة روحي بنا رننگ   

پ کند. پدیدار این نور خورشيد است و به طرزي غيرثابنت از دوجهنت چن   زمينة زرد طلوع مي

 (.305: 1390شود )سمناني، و راست بر سالک تجلي کرده در وجود او وارد مي

 ثيرترین تنأ است و مهمتوصيف شده «زردیي بغایت خوشایند»با صفت رنگ نور روح 

از دیندن او نفنس   » ایجناد قندرت و شنجاعت در سنالک اسنت.      پيام رواني اینن رننگ،   و

گویناي اینن واقعينت در رننگ     دل، ثير عمينق رننگ زرد بنر   تأ«. گردد ضعيف و دل قوي

پدیندار آتنش نينز رننگ زرد      در .اسنت « دل»عرفاني است که رنگ زرد متعلق به  شناسي

جنا سنيرخوش آمنده و    کنه چشنم را در آن   واگر به لون ذهب بنوده چننان  »: دل است پرتو

 (.265: 1362 )سمناني، «آتش دل بود متناهي بوده،

 زرد از نظنر فيزیولنوژیکي،  » سناط خناطر اسنت.   روشني و شادماني و انب ،اثر رنگ زرد

 ... ینا محندودیت اسنت    مشنکالت،آزارها  ها،خاطر به معناي رها شدن از مسئوليتتسکين 

هاي حسني آن مرکنب   دهد و اندامدلي اميدوارکننده تشکيل ميعنصر عاطفي آن را، زنده

رد نشنانگر  ي زشناسن رواناز نظنر   پاراسنمچاتيک.  هناي عصنبي سنمچاتيک و   است از سيستم

هنناي مختلننف (. رنننگ زرد در فرهنننگ91 و 90: 1381 )لوشننر،« پيشننرفت و ترقنني اسننت

زردرنگ نور  هاي معنوي، هالةکه در ترسيم چهرهچنان است، یادآور معنویت و عقل برتر

 پيرامون سر، نشانگر اهميت همين امر است.

کنه مرتبنة   چننان مهن  جامع تمامي نورهاي پيش از خود است. نور روح، از نظر سمناني،

رننگ،   پيشين جایگاه واالتري اسنت، شندت و کيفينت ننور و     روحي نسبت به چهار مرتبة

توان چننين  در تعبيري دیگر، مي نماید.تر ظهور ميتر، شدیدتر و قوينسبت به مراتب داني

هاي شناسي لطایف، داراي جایگاهي برتر نسبت به رنگدر رنگ رنگ زرد: نتيجه گرفت

 کبود است. و سفيد، سرخ
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سنایر   و رونند هناي اصنلي بنه شنمار مني     رننگ  ،سرخ و آبي رنگ زرد، ،از نظر علمي

این سه رنگ خودبه خود وجود دارند  ها محصول ترکيب این سه رنگ اوليه هستند.رنگ

داراي اصنالت و اهمينت    ،بننابراین ؛ آینند به وجود نمي هاي دیگراز طریق ترکيب رنگ و

اصنطالح   و )زرد( از رنگ فعاليت بخنش نورآفتناب  رنگ کبود در بخش  .هستنداي ویژه

را بنا صنفت سنرد، زرد را بنا صنفت       )آبني(  کبنود  ؛هاي غير مستقل سخن گفته شند رنگ

 با توجه به اصالت سنه رننگ اصنلي، زرد،    نند.کرزندگي و سرخ را نيز گرم توصيف ميس

کيند بينان   تنوان بنا تأ  مني  چه در الوان اننوار آن گيردنگارنده چنين نتيجه مي سرخ و کبود،

سنفيدي سنرّ و سنياهي     دل و نفس در برابر سرّ و خفي اسنت.  اهميت و اصالت روح، ،کرد

که سنرّ و خفني نينز    چنانرنگند، هم خارج از مقولة خفي )که در ادامه بررسي خواهد شد(

و کشف اسرار  لطيفة سرّي مرحلة خود. هایي هستند بين لطایف ماقبل و مابعدبيشتر واسطه

کنه سنمناني   چنان ترین رنگ است براي ارسال چنين پيامي؛باطني است و سفيد گویا تبلور

همنين  و بنه  (310: 1390اسنت )سنمناني،   عننوان کنرده    «عظيم رقيق»این رنگ را با صفت 

عننوان پينامي توسنط رننگ سنياه مننعکس       ترتيب است لطيفة خفي که خفا و پنهاني را بنه 

اصنالت سنه رننگ     ه را در الوان انوار خارج از حيطنة فيد و سيانگارنده سبنابراین،  .کندمي

هناي دیگنر،   بيان این نکته نيز بسيار ضروري است که در بنين رننگ   کند.دیگر قلمداد مي

رسند  نظر مني بهبنابراین، (. 97: 1381 )لوشر، زرد روشن است ترین رنگ به سفيد،نزدیک

بنرهمين   واسنت   ق طينف برخنوردار  خود از نوعي نظم و افن  ظهور رنگ در لطایف سبعه،

 شود.روح آشکار مي اساس است که پس از رنگ سفيدِ پردۀ غيب سرّ، رنگ زردِ پردۀ

رننگ زرد اسنت و بنه لحناظ عرفناني       )نيلني ینا آبني(    متمم رنگ کبود ،به لحاظ فني

دل و نفنس بنه طنور کامنل از هنم جندا        ،پيشناروحي  در مرحلنة  مکمل نفس، روح اسنت. 

به طور مجزا از هنم   است که این دو قلبي مال دل و فناي سالک در لطيفةاز ک پس نيستند،

اي بين نگارنده دل را واسطه بنابراین، کنند؛یابند و استقالل خاص خود را پيدا ميمعني مي
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کنه   رنگ نيز چننان  چنين در مقولةهم. کندوسط بين این دو قلمداد مي حد نفس و روح و

 رننگ زرد مرتبنة   متمم رنگ کبود نفنس،  ،یابدوح معني ميدر رکمال نفس با واسطة دل 

یافتگي پيام روح،کمال رهایي و خرد برتر رنگ زرد انبساط، سرزندگي، بود. روح خواهد

آرامش و خشنودي است. نکتة قابل تأمل در بررسي لطيفة روحني  یعني  ؛نفس رنگ کبودِ

خنود توسنط رننگ     روح، کمنال نفنس بنه    فسي این است که دل به عنوان واسطةن و لطيفة

بنه همنين    نور زرد متعلق به دل است وشد، که ذکر چنانشود و ميزرد در نور روح ظاهر 

 رننگ زردِ مرحلنة   شنود. است که تابش نور روح با رنگ زرد باعنث قنوت دل مني    جهت

 (.310: 1390سمناني، ) شودتوصيف مي«بغایت دلفریب»با ترکيبِ  کمال روح

غيب خفني اسنت و رننگ     پردۀ»غاز مرحلة ششم؛ یعني مرحلة گذر از لطيفة روحي، آ

)همنان:  « ع بایند کنرد  هزارحجاب دیگنر در اینن مقنام رفن     آن پرده صافي مهيب باشد و ده

از بناالي سنر   » جهت تجلي این نور سياه و فاقد پدیدار است؛ خفي، نور (. رنگ زمينة311

سنمناني از خفني بنه روح    .(304: همنان ) «است و در عالم شهادت هيچ ننوري بندو نمانند   

- کنرده  سرّي را مقام علم لدني معرفي ه لطيفةکچنان)همان(، هم است کرده القدس تعبير

 بود.

پایناني   فرد است و تنها در مرحلنة منحصربه رنگي شد،که ذکر لطایف چنان زمينة همة

د اي لطيفنه خواهن  فنن  تجلني،  نتيجنة  گذر از هر لطيفنه اسنت کنه ننور لطيفنه تجلني کنرده،       

نور اینن   آمد که خواهد سرو زماني به استخفي  بود.ترس و ظلمات، تأثير پرتو تيرۀ پردۀ

 (.304: همان) «شودبعد از آن ترس به امن مبدل مي»و شود  لطيفه ظاهر

گوننه کنه سنفيد حاصنل ترکينب کيفينت       به لحاظ فني، سياه نبود مطلق رنگ اسنت. آن 

ي رنگنين اسنت؛ بننابراین، از نظنر علمني رننگ       هنا ها است، سياه فقدان کيفيتیکسان رنگ

نقطنة مقابنل بلنة رننگ سنفيد      »شناسي نشنانگر نفني و   شود. رنگ سياه در روانمحسوب نمي

کنننده  آور و افسنرده (. این رنگ فاقد بار معنایي مثبت و بيشتر حنزن 97: 1381)لوشر، « است
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(. در واقنع ننور   304: 1390 است. تأثير رنگ سياه زمينه بر سالک، رعشه و فنا است )سمناني،

نور یا درخشندگي است که خودش سياه است؛ مرئي نامرئي، مشهود نامشهود. این ننور  »سياه 

 (.189: 1391)یوسفي و حيدري، « باالترین نورها است؛ زیرا باالتر از سياهي رنگي نيست

(. اینن  327: 1362نور سياه پردۀ خفي نشانة پایان پذیرفتن لطنایف انسناني اسنت )سنمناني،     

سياه نمایانگر مرز مطلقني اسنت کنه    »شناسي کاربردي نيز حامل همين پيام است: رنگ در روان

(. مراتنب سنلوک پنس از فنناي     97: 1381)لوشنر،  « شنود در فراسوي آن زندگي متوقنف مني  

 پذیرد. نور سياه در این مرحله همان نور ذات است.  سالک با تجلي نور خفي، پایان مي

( ینا  311: 1390الغينب )سنمناني،   هزا رحجاب و نيل بنه مرحلنة غينب    پس از رفع شصت

شنود. پنيش از اینن    (، سنالک بنه مقنام تمکنين نزینک مني      327: 1362لطيفة حقي )سمناني، 

مظهنر  -هاي خناص خنود  ها و نشانهصرفنظر از پيام-ها و پدیدارها مرحله، تمامي انوار، رنگ

است کنه نورحنق   هزارمين حجاب  70ب و رفع الغيتلوین هستند و پس از شکافتن پردۀ غيب

 دارد.فرد خود تصرف مقام تمکين را براي صاحب لطيفه ميسر ميبا رنگ منحصربه

 کند.فاقد پدیدار و منزّه از جهت و حيّز ظهور مي حقي سبز، رنگ لطيفة

 (.83: 1381 )لوشنر،  است پایداري، خودآگاهي و غرور اراده، معناي رنگ سبز ثبات،

-يرشخصي طبيعت را متبنادر مني  گ طبيعت است و آن وجه عمومي و مشترک و غسبز رن

سنبز در لطيفنة روحني     هناي معنوینت و کمنال را نينز در خنود دارد.     این رنگ نشانه سازد.

 (.304: 1390سمناني، ) «باشدوجود مي حيات شجرۀ»حامل پيام 

پنس از آن   اسنت؛ موجد فناي کل و قيامت انفسي  حقي، تجلي این نور در پایان لطيفة

اقامت سالک است در بهشت انفس و توجه تام و تمنام بنه حضنرت حنق تنا ذات حنق بنر        

 )همان(. عارف تجلي کند

بدون خاصيت گرمي ینا سنردي    ،ب یافته از دو رنگ اصلي آبي و زردرنگ سبز ترکي

تنهنا رننگ ترکيبني در آراي     کمنال سنالک،   نور سبز لطيفة حقني بنه عننوان مرتبنة     است؛
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در این مقام عارف ننور   روح؛ است. ترکيبي است از رنگ پردۀ نفس و رنگ پردۀمناني س

 دید. سبزرنگ را که نشان تمکين است همواره در پيش رو خواهد

 

 گیرینتیجه

پدیدارهاي ننوراني اسنت؛ عالءالدولنه سنمناني در آثنارش       نور و از جمله واردات باطني،

 نگارنندۀ  پرداختنه اسنت.   ان به این مقولنه که خود نيز بدان معترف است بيش از دیگرچنان

نوع اعتباري و حقيقني قابنل تقسنيم مني     نور باطني را در دو ،مقاله با توجه به تقریرات وي

طنرح مباحنث مربوطنه را     ، زمينةفرعي رنگ، جهت و پدیدار ویژگيو با توجه به سه داند

ننوع   دارها در دوپدین  پيشننهادي نگارننده،   چننين در زیرمجموعنة  هنم  اسنت. ده فراهم کنر 

بزرگ و خرد نظایري چون آفتاب و مشعله دارند و به نسبت وسعت روحي و لطافت باطن 

بنا توجنه    نينز  رنگ .شوندميظاهر  هاي نيّرات علوي یا اشياء منير و مستنيرسالک در هيأت

 بننودن حصننة دارا ثير واي حامننل پيننام و تننأ ثير غيرقابننل انکننارش بننه عنننوان نشننانه بننه تننأ

ثير با توجه به تنأ  گرفته شده است.در لطایف هفتگانه و تجليات چهارگانه پي نديمحقيقت

هناي منادي محسنوب مني    زرد و سرخ که منادر سنایر رننگ    هاي اصلي آبي،عميق رنگ

ت خاص هر رننگ در طنور   ثيراف سبعه تفسير شده، مطابق با تأهاي لطایرنگ پرده شوند،

 است. يز نشان داده شدهثير طور برتر نو لطيفة مربوط به خود، تأ

ثيرات رواني و جسمي آن، مفهوم نهنایي  امروزین رنگ و تأ نگارنده با نگاهي به معاني

اسنت.   لطایف را بازشناسني و بنازخواني کنرده    انوار هفتگانة هاي مشاهده شونده دررنگ

منندي، کيفينات تشنکيکي    ثير و حقينت بررسي دو ویژگي اصلي نور؛ یعنني تنأ   چنين باهم

سلوک تنا فننا    ست. در امر عروج از ابتداي مرحلةرهاي نوراني را قابل شرح دانسته اپدیدا

گنذر از   فرد خود راهنماي سالک در مراحل متعددبههاي منحصرلد ثاني، انوار با رنگوتو

 مراتب و مقاماتند.
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هناي کبنود، سنرخ و زرد حامنل شخصنيتي      انوار نفس، دل و روح به ترتينب بنا رننگ   

که رشد نفس، سالک را به مرحلة دل و پس از رشد لطيفة دل بنه  مان صورتبه ه اند؛ویژه

هنا  ، رننگ شنود مني تکاملي متعالي  این گذر هاي سالک دررساند و ویژگيمرتبة روح مي

نمایاننند و در  تنر را بناز مني   تنر و شخصنيتي عنالي   با نيل به مراتب باالتر، مفاهيم متعنالي  نيز

 هاي سفيد و سنياه نورهاي سرّ و خفي با رنگ کنند.اق ميتر اشرت و پدیدارهایي کاملهيأ

و در  ي سنچيدي علنم و سنياهي اختفناي حقنند     گوینا  -شنوند نميهرچند رنگ محسوب -

شناسني لطنایف فاقند مفناهيم سنرزندگي و شنجاعت زرد، قندرت و ایمنان سنرخ و          رنگ

 سنتة به سه رنگ اصنلي در شخصنيت برج   آرامش رنگ کبودند. تمامي این مفاهيم مربوط

جمنع و   –گذر است اع انوار ملون و باالترین مرحلةکه آخرین نوع از انو- نور سبز تمکين

 .شودميمتجلي 

 

 منابع

. تهننران: وزارت 3 چ .اســماء وصــفات حــق(. 1381ابراهيمنني دیننناني، غالمحسننين. )

 فرهنگ و ارشاد اسالمي.

. تهنران:  7هي. چ . ترجمنة بهاءالندین خرمشنا   و فلسفهعرفان  (.1388استيس، والتنر.ت. ) 

 سروش.

. ترجمة مجدالندین کينواني.   سهروردی و مکتب اشراق(. 1377امين رضوي، مهدي. )

 تهران: مرکز.

جلنوه هناي نمنادین رننگ در ادب     (. »1392اميني الري، ليال و سيد مهندي خيرانندیش. )  

 .7-42 . صص9. ش 5. س ادبیات عرفاني «.عرفاني

 ران: مرکز.. ته1ترجمة داود وفایي. چ  .ابن عربي(. 1384اولوداغ، سليمان. )



 165 حسين طاهري و زرين واردي /یعالءالدوله سمنان یرنگ و نور در آرا یفیتوص -یلیتحل یبازشناس 

رمز نور و رننگ در آراي عالءالدولنه سنمناني و سنيد     (. »1393جاللي شيخاني، جمشيد. )

 .217-236. صص 2. ش 47 س. اديان و عرفان «.محمد نوربخش

. 10.  ش 5 س. ادبیـات عرفـاني   .«نور سنياه در ادب عرفناني  (. »  1393زماني، مهدي. )

 .209-239صص 

  . تهران: مرکز.4 چ .مدخلي بر رمز شناسي عرفاني(. 1389ري، جالل. )ستا

. تهنران:  6 . چفرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفاني(. 1381سجادي، سيد جعفر. ) 

 طهوري.

نجينب ماینل هنروي.     تصنحي  و مقدمنة  . مصنفات فارسي (.1390سمناني، عالءالدولنه.) 

 تهران: علمي و فرهنگي.

نجيب  تصحي  و مقدمة. العروه ألهل الخلوه و الجلوه (.1362ننن . )ننننننننننننننننننننن

 مایل هروي. تهران: مولي.

. 1 نجيب مایل هروي. چ تصحي  و توضي . چهل مجلس. (1366نننننننننننننننننننننننن . )

 تهران: ادیب.

 بنه کوشنش  . مجموعه آثار شیخ محمود شبسـتری  (.1365شبستري، شيز محمنود. ) 

 پ اول. تهران: طهوري.صمد موحد. چا

عربني در بناب والینت بنر     تأثير اندیشنه ابنن  (. »1390زمين. )ریاحي و زهرا طاهري، حسين

. س . صنص  41 ش. انديشـه دينـي   .«شيز محمود شبستري با تکيه بر گلشن راز

186-157. 

مطالعه تطبيقي معراجنامنه عالءالدولنه سنمناني و    (. »1395) و زرین واردي. طاهري، حسين

  .179-202صص .23. ش مطالعات عرفاني .«نامه عطارتمصيب

 . تهران: ثالث.1چ قاسم کشکولي.  به اهتمام. سوانح(. 1388احمد.) غزالي،

. تصنحي  و  مفاتیح اإلعجاز فـي شـرح گلشـن راز    (.1381الهيجي، شيز محمند. )  



 1399 پاييز، 85، شمارة 24 سال پژوهی ادبی؛متن 166

 . تهران: نشر علم.1 مقدمه علينقي محمودي بختياري. چ

 . تهران: درسا.7زاده. چ . ترجمة ویدا ابيهاشناسي رنگروان (.1381لوشر، ماکس.)

 . تهران: مرکز.4. ترجمة مجدالدین کيواني. چ اخبار حالج(. 1387ميسن، هربرت. )

ترجمنة  . لجمال و فـواتح الجـالل  فوائح ا (.1368الدین کبري، احمد ابن عمر.)نجم

 ساعد خراساني. تهران: تهران.

 ة)تحليلني از سناختار تجربن    در پرتو انوار معنوي(. »1388). نزهت و بهمن وفایي، عباسعلي

  .169-198 صص .1. ش 1س . ادبیات عرفاني .«عرفاني عرفا در باب نماد نور(

 . قم: بوستان کتاب.5 . چعرفان نظری (.1384یثربي، یحيي. )

اديان و  .«نورسياه پارادوکس زیباي عرفاني(. »1391. )حيدري الههو  یوسفي، محمدرضا

 .171-191. صص 2. ش 45س  .رفانع

 

 


