
  

44 

  
  
  
  

  ٰينقطة اولحضرت آثار  نور از ةتفسير آي
 فریدالدّین رادمهر

 
 از همه اوهام و تصویرات دور
 رنورِ   نورِ   نورِ  نورِ   نورِ   نو

 
های گوناگون و برحسب مسائل مختلف ناز شده   در زمینهتوقیعات حضرت اعلٰى

توان آنها بر  از جمله می . این آثار را میتوان به طرق گوناگون تبویب نمود.  است
 شیراز بعد از ۀ حج و دورۀ شیراز و دورۀیعنی دور. حسب مکان نزول مرتب کرد

 های اقامت حضرت اعلٰى ریق مکان چهۀ ماکو و دورۀ اصفهان و دورۀحج و دور
البته نباید از خاطر برد   ١.بودند که در آن جایها آثار گوناگون و متنوعی نازل گشت

توان آنها   از شهری به شهر دیگر، نیز آثاری نازل شده است که می،که در بین راه
 یکی از توقیعات خطاب مثالً . را مربوط به یکی از ادوار مذکور محسوب داشت

 محمد شاه در نزدیکی طهران و در حین عزیمت از اصفهان به ماکو عز نزول به
 ٢.یافت

ترین ادوار از جهت نزول   مهّمۀشک از زمر اقامت در ماکو و چهریق را باید بی
ی است که احصاء تعداد الواحی که در ماکو نازل شده است، به حدّ. الواح دانست
این توقیعات یکی توقیع از جمله  . دد منفرد گرۀتواند شامل یک مقال آن خود می

 .نظیری است  نور است که حاوی مطالب بسیار جالب و بیۀتفسیر آی
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 نور به احتمال بسیار در ماکو نازل شده ۀ تفسیر آی–زمان و محل نزول اثر  – ١
ق ١٢۶۴الثانی سال  ق تا ربیع١٢۶٣ االولٰى  از اواخر جمادیحضرت اعلٰى . است

بر طبق   ٣.تند و این اثر در خالل همین اوقات نازل شده استدر ماکو تشریف داش
مندرجات این توقیع مبارک، سائل از دو نکته در خصوص لوح استفسار کرده 

 بنفسه  قدر، چنانکه حضرت اعلٰىۀ نور و دو دیگر، تفسیر سورۀ نخست آی،است
قد اراد ان ه فاقول مخاطبا لذلک االسم االول بان احدا من عبادالّل«: فرمایند می

یاخذ من الجنة ثمرة بدیعة لیجعلنها تحفة الهل المحبة الیک و قد سئل عن آیة 
 النور و سورة القدر فاما الثانی قد فسرناه فمن یرد لیرجع الیها و اما االول فاعلم

) حضرت اعلٰى (=  یعنی مخاطب این توقیع مایل بود از این بهشت موعود ۴»...
برچیند و آن را سوغات برای اهل ) ی و حقایق الهیحلّ مسائلِ علم (=اثماری 
 نخست ،وی  از دو مطلب سوال کرد . ببرد) منانؤاز ماکو برای سایر م (=محبّت 
 اگر ۵، قدر قبالً نازل شده بودۀ قدر که تفسیر سورۀ نور و دوم تفسیر سورۀتفسیر آی

 .شود  نور در اینجا تفسیر میۀ ولی آی،کسی خواست به آن رجوع کند
 زیرا در متن توقیع و در آنجا که سخن ،ای شود دراینجا باید به مخاطب لوح اشاره

و انا البیت و «: ه میرود این ارکان را به این نفوس تسمیه میسازندالّل از ارکان بیت
ارکانه و لما لم یر فیه اال ظهور الحقیقة االولیة ال احب ان اذکر ارکانه من احمد و 

ن تلک المراتب قد عینت فی مقام الغیریة و لو ان فی کاظم و نفسی و نفسک ال
  ۶»مقام الطلعة الصرفة هو االول و االخر و الظاهر و الباطن وال یصعب علیک السّر

 و شیخ احمد و بر طبق این بیان مبارک، مخاطَِب این توقیع در کنار حضرت اعلٰى
تواند جز  میگیرد و تا آنجا که معلوم است چنین شخصی ن سید کاظم مقام می

 زیرا اوست که در بیان فارسی ، کسی دیگر بوده باشد،الباب  یعنی باب،مالحسین
 و ذکر  ملقّب به باب می شود تسمیه و به دستور حضرت اعلٰى"اوّلُ مَن آمَن"به 

در عین حال، او در  جبال آذربایجان به مالقات  . گردد جمیلش از قلم عّز نازل می
گشت منان بازؤموریت از جانب حضرتش به نزد سایر مأم رسید و  با حضرت اعلٰى

.  و میتوانست سوغاتی برای آنان به ارمغان برد که آن، همان نزول این توقیع بود
اگر این نکته صحیح باشد که منظور از مخاطَب لوح مالحسین است، در این 
 صورت مالحسین نه در چهریق بلکه در  ماکو به حضور مشرف شده است و تاریخ
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 در احیان نوروز ١٢۶۴الثانی   ربیع١٣آن نیز معلوم است یعنی ورود مالحسین در 
داده   همان ماه رخ٢٣ تا ١٣باید میان  لذا تاریخ نزول توقیع می. رخ داده است

منان که هم به محضر عالی مشرف شده باشد و قصد ؤدر میان سایر م . باشد
 منزلتی باشد، کسی را جز مراجعت نیز کرده باشد و در عین حال صاحب چنین

 به جالب این است که در این توقیع حضرت اعلٰى . مالحسین سراغ نداریم
 . مظهریت خویش تصریح میفرمایند و در متن توقیع میتوان به این معنا دست یافت

در اینجا باید افزود که تفسیر نور در چهار رکن یعنی الوهیت و نبوت و والیت و 
 مراتب مخاطب د و در این رکن رابع است که حضرت اعلٰىشو رکن رابع انجام می

یة فی الرکن الرابع تری ذلک اذا اردت تفسیر اآل«: سازند را به صراحت فاش می
ه و رحمته ان االمر و تفسّر کیف یشاء فانک انت محدث عندنا ذلک من فضل الّل

تنها یک معهذا باید تعیین مخاطب توقیع را به نحو فوق   ٧».فضله علیک عظیما
 .تری در این خصوص پیدا شود  مگر آنکه قرائن و شواهد قطعی،حدس دانست

اللَُّه ُنوُر «:  نور  که در قرآن نازل شده است این استۀآی – آیۀ نور و تفاسیر – ٢
اَجُة مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاُح فِي زُجَاجٍَة الزَُّج السَّمَاوَاِت وَالْأَرِْض مَثَُل نُورِِه كَمِشْكَاٍة فِيهَا

يَكَادُ َزْيُتَها  لَا غَرْبِيَّةٍ يُوقَُد مِن شَجَرٍَة مُّبَارَكٍَة زَيْتُونٍِة لٍّا شَرْقِيٍَّة َو كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
يَهْدِي اللَُّه لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرُِب اللَُّه  يُضِيءُ وَلَْو لَْم تَمْسَسُْه نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُوٍر

  ٨».وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ثَالَ لِلنَّاسِالْأَمْ
ر میان مفسّران و از زمان نزول این آیه تا کنون در معنا و مفهوم این عبارت د

 راای   قرآنی اهتمام شگرفی مبذول شده که گاهی اختالفات عدیدهمحقّقاِن علومِ
ر سُلمی با عطف به تفسیر اگر بپذیریم که حقایقُ التَّفسیر اث  ٩.نیز در بر داشته است

ترین تفاسیِر آیه مربوط به  امام جعفر صادق مرقوم شده است، آنگاه یکی از کُهن
امام جعفر است که نور را به انواع گوناگون تفسیر کرده است، از جمله نور حفظِ 
قلب و نور خوف و نور رجاء و نور تذکّر و نظر و نور علم و نور فضل و نور هیبت 

بر اساس این تفسیر، هر کسی بنا بر مشرب  . کند ار که آنها را یاد میو سایر انو
خویش حظّی از یکی از این انوار دارد و شاید به دو یا سه نور از انوار فوق نیز 

تنها کسی که به این همه انوار رسیده است، مظهِر ظهور یا محمّد مصطفی  . رَسَد
نور  . کند  شکل دیگری تفسیر میامام جعفر صادق بار دیگر  آیه را به  ١٠.است
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 ۀها را به سه منبع، کوکب و شمس و قمر، و نور زمین را نیز به سه سرچشم آسمان
نور قلب را به ایمان و اسالم و نور  طریق به  . آرد اَحمر و اَبیض و اَصفر در نظر می

نظر اگر از م  ١١.سوی خداوند را به ابوبکر و عمر و عثمان و علّی تفسیر میفرماید
این تفسیر به این ماجرا بنگریم نخستین بار است که نور به یک انسانِ الهی، نظیر 

نشیند و   نور میۀحضرت بار دیگر نیز به تفسیرِ آی . خلفای راشدین تفسیر میگردد
 جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزارئیل، و نور زمینی ۀنور آسمان را به چهار فرشت
کید حضرت أاین صورت ت در . داند ان و علی مربوط میرا به ابوبکر و عمر و عثم

.  بر این است که این نور آسمان و زمین باید از جنس مظهری از مظاهر خدا باشد
 خود را از امام جعفر اخذ ۀبرد ولی اندیش ویل میأابن عطاء نیز تفسیر را به ت

از بدن به  درست همانگونه که حلّاج در این آیه نور را در هر عضوی ١٢،کند می
گیرد و حتی در طبایع نیز به نورِ تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر قائل  معنایی می

  ١٣.شود می
مون تا امروزه روز، أ یعنی از حکومت م،بعد از عصر امام جعفر و اندکی دیرتر

 . توان آنها را به سه گروه تقسیم کرد اند که می بسیاری به تفسیر این آیه پرداخته
مفسّران قرآنی اند که چون به تفسیر تمامی قرآن اهتمام ورزیدند، الجرم  اول ۀدست

توان از تفسیر قاضی   اینان میۀدر زمر . این آیه را نیز لباس تفسیر پوشاندند
و   میبدیاالسرار کشف کاشفی سبزواری و مواهب علیّهبیضاوی و تفسیر رازی و 

که در خالل آثار  هستند گروه دوم کسانی.   فیض کاشانی نام بردتفسیر صافی
 استناد کرده و بعد ناگزیر آن ه، بنا به فراخور مطلب به این آیاند متنوعی که نوشته

اثر مستقلّی   خودههایی از این دست ردن نمونهُب نام . اند ویل و تفسیر نمودهأرا ت
 از سید حیدر االسرار جامع و ١۴ از ابن عربیفتوحات مکیهطلبد ولی میتوان به  می
 مستقلّی در ۀ سوم آنانند که رسالۀطایف.  ر این خصوص اشاراتی داشت د١۵ملیآ

 :توان به مواردی در این خصوص اشاره کرد می . مورد این آیه مرقوم داشتند
  ١۶.مشکوةاالنوار اثری از  امام محمّد غزّالی تحت نام ، نورۀتفسیر آی) الف
  ١٧. اثر ملّاصدرا، نورۀتفسیر آی) ب
  ١٨. اثر شیخ احمد احسایی خطاب به سید محمد بکاء، نورۀیتفسیر آ) ج
  ١٩. اثر سید کاظم رشتی خطاب به سید علیّ بهبهانی، نورۀتفسیر  آی) د
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 . ما نحن فیه در وصف آن استۀ که اینک مقال نور از حضرت اعلٰىۀتفسیر آی) ه
  ٢٠. که منتشر شده است اثر جمال ابهٰى، نورۀتفسیر آی) و

 تفاسیر دیگری نیز هست که نسخ خطی آن موجود است و باید با این وصف،
البته باید افزود که برخی به طور خاصّ .  طبع آراسته گرددۀروزی روزگاری به حلی

 . ای از تفسیر این آیه نیز هست نکات برجسته ای نوشتند که حائز در مورد نور رساله
 .شارت کرد سمنانی اۀ عالءالدول نوریهۀرسالبرای نمونه باید به 

ترین  تشبیه خداوند به نور یکی از کُهن –  عرفانی و فلسفیۀ نور در اندیش– ٣
از همان نخستین  . ها و ادیان الهی به کار رفته است تشبیهاتی است که در اسطوره

  ٢١.آیات سفر پیدایش که خداوند نور را آفرید این تشبیه، جانِ کلمات الهی شد
رهای ملکوتی ایرانی نیز و دیگر با خوی ایرانی و باتشبیه خداوند به نور از طرف

جوید که همیشه فروزان   زیرا دین زردشتی نور را در دل آتشی می،قرابت دارد
 و از ٢٢به عبارت دیگر نور هم نشان دین است و هم نشان خداست . است

 بهاء اسم الهی است که هم حاوی نور ۀ و کلم٢٣اینجاست که نور، نام خداست
 ۀ همۀنور یا روشنایی سرچشم.   خیرات را داردۀم خصوصیات هماست و ه

 یعنی هرچه نه ،ه نور السموات و االرضالّل«:  به قول بهاءولد.هاست نیکی
ه آیید تا راه باز یابید و نور ه گیرید همه در ظلمات روید و راه باز نیایید باللّالّل سبیل

 ٢۴».هاست  راحتۀعبارت از هم
شود،  سبب روشنایی است و روشنایی به معنای ظاهری حمل میافزون بر آنکه نور 

ویل گردد و یا آنکه أتواند در معنای باطنی خود یا به علم و معرفت و دانایی ت می
اگر خداوند نور آسمان و زمین است، در این .  به وجود و طبقات هستی معنا شود

گفت که نور باعث  اول باید ۀ  در وهل٢۵.صورت، این نور ِحقیقی همان حقّ است
 بی ، گردده چشم روندهنورالّل«: گوید  چنانکه عّطار می،گردد معرفت و دانایی می

که را خدای چشم او شد جز خدای نتواند دید،  هر  .بیندیبصر جز خدای خود را ن
رفت فرمود ترسم   ثَعلَبَه به سر انگشت پای میۀ انبیاء در پس جنازۀچنانکه خواج

  ٢۶».همن ینظر بنوراللّؤه الم نورالّل، و آن مالئکه چیست،ه نهمکه پای بر سر مالئک
کند و  از این رو عارفان فاش بگفتند که نور الهی زمانی در شخص آدمی جلوه می

رسد که از حجبات تاریک   غیب میۀبه این نور به کشف و شهود یا به عالم مشاهد
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در  کتاب ) ق۵٢٠–۴۵٣(  شاید به همین سبب بود که احمد غزّالی ٢٧.بیرون آید
فت  آخرین بحر را بحر کشف و مشاهده قرار داد و در آن بگبحرُ الحقیقةخویش 

سپس  .  و بعد از دیده، نوری که بتوان با آن دیدکه در مشاهده، دیده الزم است
به تشریح پانزده نور در بحر مشاهده میپردازد و از نور هدایت و عنایت و معرفت و 

  ٢٨.کند  و رعایت و انابت و اجابت و سایر انوار یاد میاحسان و یقین و صدق
اندازِ معرفت شناختی به این آیه نظر انداخته است، ابن  یکی از کسانی که از چشم

وی این .  به این دقیقه پرداخته استاالِشاراتُ و التَّنبیهاتسیناست که در کتاب 
 :نویسد دهد و می آیه را با مراتب عقل تطبیق می

ر از قوای آدمی نیرویی است که روان از جهت یکی دیگ
ساختن گوهر خویش به آن محتاج است تا بتواند خود را به  کامل
 آن نیرو آمادگی به ۀبالفعل برساند؛ پس نخستین مرتب  عقلۀمرتب

های عقلی است که جمعی این نیرو را عقل  جانب دریافت
 ۀ آن قواند و آن مانند مشکات است و به دنبال هیوالنی نامیده

دیگری است و این قوه برای نفس وقتی است که معقوالت 
نخستین برای آن حاصل شده باشد و نفس به سبب آن برای 

دریافت معقوالت دوم یا به . دریافت معقوالت دوم آماده گردد
اندیشه است در صورتی که ناتوان باشد و اندیشه مانند درخت 

یت است؛ در یا به حدس است و حدس مانند ز. زیتون است
صورتی که از اندیشه تواناتر باشد و نام نفس در این مرتبه عقل 
بالملکه است و آن مانند زجاجه است و نفس بزرگواری که در این 

 »یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسسه نار« قدسی برسد ۀمرتبه به قو
ه برا ی نفس قوه و سپس بعد از این مرتب  . وی صادق استۀبار در

کمال آن است که معقوالت به طور . شود  میکمالی حاصل
مشاهده و حضور در ذهن باشد و آن در شکوفایی مانند نور علی 

اما قوه آن است که معقوالت به دست آمده که از . نور است
دریافت آنها فراغت حاصل شده است مانند دین باشد؛ به این 
ت معنی که هر وقت بخواهد بداند بدون این که حاجتی به دریاف
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آن کمال یعنی نور علی نور . تازه باشد و آن مانند مصباح است
عقل بالمستفاد نام دارد و این قوه یعنی مصباح عقل بالفعل نامیده 

و آنچه نفس را از عقل بالملکه به فعل تام و از . شده است
هیوالئی به بالملکه می رساند همان عقل فعال است و آن مانند 

 ٢٩.نار است
 چنانکه ملّاهادی سبزواری نیز در ،یاری را به خود مجذوب داشتاین اندیشه بس
نوری که میتواند باعث   ٣٠. آن را بار دیگر یاد کرد و از آن نام بردشرح منظومه
و عقل فعّال شناخته  ٣١ و نور مرشوش اعلٰىخت شود تحت نامِ قلِممعرفت و شنا

 روحانی مجرّد غیر ۀقله قو عاۀقو«نامند زیرا    این نور را قدسی نیز می٣٢.شود می
اند و حدس از لوامع و  حالّ در اجسام است که از آن به نور قدسی تعبیر کرده
  البته برخی نیز مانند ٣٣».ظهورات انوار آن نور قدسی مجرد از رُیون ماده است

صدرالدّین قُونَوی نور را همان علم الهی میدانند که در این صورت نور نه فقط 
کند و نور را  ویل میأرا ت نور ۀاو نیز آی . ه عین معرفت نیز هستسبب معرفت بلک

را نفس حقّ »  نورنور علٰى«به علم و سایر تشبیهات را به وجوه خداوند و 
     ٣۴.داند می

در اینجا باید افزود نوری که باعث وجود میگردد باید خود عین وجود باشد که در 
اندازِ   که سعی کرد از چشم٣۵شراق افتیماین صورت باید به یاد سهروردی یا شیخ ا

وی نظام فکری خویش را بر اساس طبقات نور  . وجودشناسی نور را تعبیر کند
درافکند و فاش گفت که نور همان وجود است و از این بابت وجود حقیقی همان 
نوراالنوار یا نور اعظم است که هر جا وجودی هست، از ساحت این نور بهره و 

از نظر او نور همان وجود است که واحد است و به همین   ٣۶.ستنصیب برده ا
منظور هر جا واحدی هست میتوان آن را به نور تشبیه کرد، چنانکه موالنا نظر به 

 : وی گفتۀهمین اندیش
 جسم کان یکی جان صد بود نسبت به  اسم به من جانهاشان گفتم جمع
 ها به صحن خانه  نسبتصد بود نسبت نورِ خورشیدِ سما       یک آن همچو
  میان  از  دیوار تو    بر گیری   چونکه  همه انوارشان  باشد  یک لیک
 ٣٧ واحده     نفس      مانند      منانؤم   قاعده  را   ها خانه  نماند چون
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االشراق نور را مترادف وجود و  همانطور که معلوم است موالنا نیز مانند شیخ
داند و از این رو شرافت انسان را  وجود بعد از حق میترین  وجود انسان را اصلی

خوذ از نور انبیاء است که گاهی به أ این نور ایمان م٣٨.کند به نور ایمان تعریف می
س  و این انبیاء نیز به حکم نور مقد٣٩ّشود  سینایی ظاهر میۀشکل آتش در سدر

 :حکم یک وجود دارند
 پیغامبران      این      حق اند    نایب       عیان    در   نیاید    اندر   خدا  چون

  خوب  نه  آید  قبیح   پنداری  دو گر      منوب  با   نایب  که   گفتم   غلط  نه 
 گشت کز صورت برست پیش او یک        صورت پرست تویی   تا   باشد نه، دو

 وَستتو به نورش در نگر، کان یک  ُت      چون به صورت بنگرید چشمت دُوَست
 انداخت مرد  نظر  نورش   در چونکه       کرد فرق   نتوان  چشم   دو  هر    نور
 ۴٠ آن  غیر  صورت به  یکی باشد  هر      مکان  در   یدآ  حاضر  ار   چراغ  ده 

.  به دیگر سخن، نور حقیقی مردان خدایند که در مقام نبوّت یا والیت قرار دارند
یافت ) ق٧٣۶–۶۵٩( سمنانی ۀ اثر عالءالدول نوریهۀرسالتوان در  این معنا را می

  ۴١.که نور سماوات را نور والیت و نور ارض را نور ظاهری میداند
 اسماعیلیه نیز نور را به مقامات انبیاء و ۀمناسبت نیست ذکر این نکته که فرق بی

که » تهالة و اجوبأتسعون و ثلثون مس«ای به نام  در رساله . کنند اولیاء تفسیر می
 نور ۀ دوم از معنی آیۀلأبسیار کهن و مخصوص عقاید اسماعیلی است در مس

ف، نور را به انبیاء و ائمه و حُجَج و رسوالن خدا تفسیر لّؤاستفسار میشود و م
وی مشکوة را رمز کتاب و شریعت میداند که ناطق، یعنی یکی از مراتب  . کند می

مصباح مثل علوم و معارف الهی  . آورد  اسماعیلی، آن دو را میۀاولیاء در فرق
 ۀداند و شجر کوکب دری را مثال وصی می . است و زجاجه رمز از امامان است
 ۴٢.نماید مبارکه را به رسول خدا تفسیر می

شود   مفصّلی شروع میۀ توقیع مزبور با خطب –  نورۀ محتوای توقیع تفسیر آی– ۴
شود  مد مراتب تنزیه خداوند یاد میدر این ح . که به حمد خداوند اختصاص دارد

مقام حضرت محمّد به نیکی یاد  . سازند و او را به صفت حّی الیموت تسمیه می
د محّم . فرمایند  خالئق و موجودات وصف میۀشود و او را مقدم بر هم می

بعد مقام  . نخستین کسی است که در  پرسش از اَلَسُت بربّکم پاسخ مثبت داد
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محمّد به همین پاسخ رسیدند و به آن  که در پِی حضرت ددکسانی تکریم میگر
گواهی دادند و البته اینان چهارده معصومی هستند که در مذهب شیعی یاد 

 به صراحت در این خطبه یادی از روز اعظمی میشود که حضرت اعلٰى . اند شده
 .نامند می» هذا یَومُ الشّاهد و المشهود«آن را 
پردازند و آن را با نار مقایسه  به تفسیر نور می این، حضرت اعلٰى بعد از

دارند و منظور  مراتب مظهر ظهور و انسان کامل را در این زمینه یاد می . فرمایند می
 که رمز انسان کامل است دانند و آن را به عدد پنج از نور را مظهریت خدا می

 در حضرت اعلٰى  .یابد به انساِن کامل، بهشت و دوزخ معنا می . فرمایند تطبیق می
 نور و برخی آیات قرآنی حقایقی را ۀ خصوص با تطبیق عددی در حروف آیاین

پس از این به معانی نور در  . فرمایند که یادآور نهضت حروفیه است تثبیت می
مظاهر ارکان .  بخشند ه را در نور معنا میفرمایند و ظهورالّل ارکان اربعه اشاره می

 وس صعود و نزول را به همین عناصرو از این روی، قاربعه، عناصر اربعه است 
 شرافت ارکان اربعه را در تشریف به خلعت حضرت اعلٰى . فرمایند ترسیم می

دانند که اینک، یعنی در زمان نزول توقیع، نفس حضرت  قربیت خدا منوط می
فرمایند که یادآورِ  لذا حضرتش رشحی از مقامات خود را اعالن می .  استاعلٰى
اماتی است که در بیان فارسی و سایر تواقیع نازله در ماکو و چهریق تصریح شده مق

  ۴٣.است
یعنی رکن اول تفسیر را به تمایز  .  نور میپردازندۀم بعد به تفسیر کلاعلٰى حضرت

دهند و در رکن دوم نور را به هدایت و اسم هادی تسمیه  نار و نور اختصاص می
 ۀ آیۀنمایند و هر کلم ور را به صاحبان والیت معنا میدر رکن سوم نیز ن . میفرمایند

در رکن رابع نیز  . دهند نور را به یکی از امامان شیعی و حضرت فاطمه تطبیق می
  .فرمایند نور را به ظهور حضرتِ خویش در شخص مخاطَب تفسیر می

ن  نور، خواهری در میاۀفرمایند که این آی  بعد از ذکر این مراتب میحضرت اعلٰى
 سیاسی ادیان ۀفرمایند که به بحث فلسف آیات قرآنی دارد و آن  را ذکر می

 نور خواهیم ۀ به این خواهر آی۶ما در همین مقاله و در بخش   .انجامد می
فرمایند این دو آیه را باید بعد از نماز خواند زیرا   میحضرت اعلٰى . پرداخت

پردازند  منانی میؤتب محضرتش به مرا سپس . اسرار عجیبی در آن حاکم است
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 . برند که جُند الهی هستند و به لطف ایمانی که دارند، گویی در بهشت به سر می
شود و در انتها نیز   این اثر مناجات مفصّلی حاوی مطالب مهم نازل میۀدر خاتم

سیعلمن نباه بعد «شود که بشارت ظهورش را به  ای می به ذکرِ ظهور بعد اشاره
اهل بهاء به خوبی  . فرمایند منان ابالغ میؤبه م» لعاقبة للمتقینحین و اصبر فان ا

 .دانند اند و می  حین و بعد حین را در آثار الهی خواندهۀسن ماجرای
به عبارت مختصر، نور در چهار رکن تفسیر شده است که مفصّل ترین آنها، همان 

 .شود ویل میأرکن اول است که نور در عالم الوهیت به مظهر خدا ت
لٰى در وهلۀ اوّل به مددِ ارزش عددی  حضرت اع– تفسیر  نور و نار به عدد – ۵

+ ن ( است زیرا  نور ۵فرق نور و نار .  فرمایند حروف، به تفسیر آیۀ نور اقدام می
برابر ) ۲۰۰ + ۱ + ۵۰= ر + ا + ن (و نار  است ۲۵۶برابر ) ۲۰۰ + ۶ + ۵۰= ر + و 

 از طرفی برابر حرف هاء ۵عدد  .  است۵= ۲۵۶-۲۵۱فاوت آنها  است که ت۲۵۱
است که ) ۵ = ۲  +۱ + ۲  = ب + ا + ب(طرفی برابر حروف باب است و از ) ه(

آتشِ الهی فروزان   زیرا میفرمایند از اول این امر،منظور نفس ظهور خودشان است
پر است که در اسم اعظم اهل بهاء   پنجۀ هندسه مانند ستار در۵د شکل عد . گشت
یعنی تفاوت نور و نار که با .  ه کار رفته است و ظاهرش مانند انسان استنیز ب

این  . شود  آن است، در هیکل انسانی ظاهر میۀعددِ باب برابر و حرف هاء نمایند
هیکل انسانی همان حضرت باب است که به معنای مَدخلی است که هر کسی از 

خارج گشت، به نار در گردد و هر کسی از آن  آن وارد شد، به نور تبدیل می
 :فرمایند  در بیان فارسی میحضرت اعلٰى.  آید می

 باء در بیان، و هیچ ۀه نیست از نقطالّل االن هیچ جنّتی اَعظم در علُم
الثَّری نیست؛ چنانچه آنچه  ناری اَبعَد از ظلّ این نقطه در تحت

راجع به او میشود از هر شیء، اشیایی است که داخل نار شده و 
راجع به این میشود از هر شیء، اشیایی است که داخل در آنچه 

ه میگردد، داخل الّل جنّت شده؛ چنانچه از قبل آنچه راجع به رسول
در جنّت شده و آنچه راجع به اوّل من لم یومن میگردد، راجع به 
نار شده؛ و شئون این نار ما النهایه است ولی کلیه ابواب در نوزده 

ه، زیرا که هر نفسی که از لم عِدّتَها اال اللّذکر میشود و الّا ال یع
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باب نار گرفته شود، بابِ ناری است در حدّ خود، و هر بابی که از 
ابواب جنت گرفته شود، باِب جنّتی است در حدّ خود، اگر چه کلُّ 
مَن فِی الّنار، راجع به اوّل او میگردد و کلُّ مَن فِی النّور، راجع به 

دو عابدند خدا را و ساجدند از برای او و اوّل او میگردد و هر 
مُعَظِّمند او را و مُمجِّدند او را و مُوحِّدند او را الّا آنکه این به 
ظهور آخرت توحید میکند و آن، به ظهور دنیا که اوّل همین ظهور 
بوده و آخرت ظهور قبل او بوده این است که آن باطل میگردد و 

 و این نور میشود و آن فانی این ثابت میماند و آن نار میگردد
میگردد و این ثابت میماند و آن عزیز میشود و این ذلیل و آن غنیّ 
میگردد و این فقیر، تا به جائی که دیگر ذکر از او باقی نمیماند، 

ه میگویند ولی حتی در نفس خود او و الّا امروز هر دو ال اله الّا الّل
   ۴۴.بُّهُ اللهُ میگویندنِ ما ال یُحأآنچه در بیان میگویند بر ش

 . ترین مفاهیم مندرج در شریعت بیان است بندی به نار و نور از کلیدی این تقسیم
 این تفاوت میان نار و ۀ فرعی باید اشاره کنیم که ریشۀاینجا به  عنوان یک نکت در

یکی از کسانی که به تفاوت .   اسالمی نیز یافت میشودۀای در اندیش نور، به گونه
و نار قائل است، موالنا است که در حکایت شاهزاده و جادوی کابلی نور 
 :گوید می

 دوربین   را ء    انبیا   چشم    کرده     جبین   نور   آن    و   پنهان  صورت
 مستعار   نور   به    قانع  مشو   هین     نار   ز    برهاند     رخسار   آن   نور

 کند گَرگین  را  روح  و عقل و سمج     کند  بین حالی   نور   این   را  چشم
 ۴۵از وی بدار خواهی دو دست ضیا گر      نار  تحقیق  در  و  نورست صورتش

القضاة گرفته است،  بندی را از عین همین جا باید گفت که شاید، موالنا این تقسیم
نور  . ستزیرا وی معتقد است نُمادِ نور، مظهر خدا و نمادِ نار، شیطان یا ابلیس ا

اما این نور و نار هر دو از نار عزّت  . از خدا پدید آمد و شیطان از نار آشکار شد
 :القضاة این است عین کلمات عین. خدا ظاهر شده است

دریغا چون از این عدم، مُصطفی را بیرون آوردند که اوّلُ ما خَلَقَ 
متها ها و قس اختالفۀ  همأ و منشأُه نوری، این نور او را مبدالّل
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َه تعالی خََلقَ انَّ الّل: بشنو آنجا که مصطفی گفت...  اند کرده
نوری مِن نورِ عزّتِه و خَلََق نورَ  اِبلیسَ مِن نارِ عزّتِه؛ گفت نور من 
از نور عزّت خدا پیدا شد و نور ابلیس از نار عزّت او پیدا شد، و 

 بشنو که ه تُستری و شیبانِ راعِیتر خواهی از سهل عبداللّ اگر تمام
خَلََق اللهُ نورَ مُحّمد :   ایشان گفتی بهاند که و از خضر شنیده

مِن نورِه فَصَوَّرَه و صَدَّرَه عَلی یَدِه فبَقی ذلکَ النُّوُر بَیَن یَدی الله 
و لیلٍة الف مالحظة يومٍٍ  فکاَن یُالحظُه فی کلّ عامٍٍتَعالی مائةَ اَلف 

رًا جدیداً و کرامًة جدیدةً ثُّم خلق و نظرة و یَکسوهُ فِی کلّ نظرٍة نو
    ۴۶.منها الموجودات کلّها

کند باید با نور الهی تفاوت  القضاة معتقد است که نار ابلیسی که ایجاد نور می عین
ی خود أوی این ر ور ابلیس را سیاه دانست؛ و البتهداشته باشد و از این رو، باید ن

هر حال منظور از نار، کینونت شیطانی و به   ۴٧.را از ابوالحسن بُستی گرفته است
موالنا در ابتدای دفتر دوم از مثنوی معنوی به  . منظور از نور، فطرت خدایی است

 :شناسی دارد صراحت میگوید که این تقابل نار و نور مدخل هستی
 اند نوریان را  طالب نوریان مر    اند جاذب    را    ناریان  مر   ناریان

 طیبین بر وی بخوان  و  طیبات     جذب این بدانخوب خوبی را کند
 گرم گرمی را کشید و سرد سرد   کرد جذب چیزی  در جهان هر چیز 

 ۴٨ سرخَوشند باقیان  از   باقیان     میکَشند  را    باطالن    باطل  قسِم
فرمایند که  ؛ حضرتش به صراحت می بررسی تفسیر حضرت اعلٰىۀبازگردیم به ادام

نار شئون ما ال نهایه بما ال نهایه بوده و هست و جوهر جوهر او عدم از برای «
 است و این را   همانگونه که نور حقیقی نفس حضرت اعلٰى۴٩».ه استالّل عرفان
قُل انّی اَنا النّور قد کنتُ علی «:  فاش بفرموداالسماء قیوم والعصر از ۀدر سور

لمون بعلم الباب النفسکم لترون الطّور الفواد بالحقّ مَشهودا، فو ربّکم لو تع
نکته این است که نار و »  .الجحیم علی انفسکم قد کان علی الحق بالحق محیطا

 نور به قول و کالم مظهر خدا معلوم تعیین میگردد و از اینجاست که حضرت اعلٰى
 ۀاین باب بر طبق اندیش  .فرمایند اد انسان اشاره میؤت کالم خداوند در فّیبه اهّم
 رکن چهارم از ارکان اربعه است، یعنی بعد از توحید و نبوت و امامت، شیخی
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این چهار رکن  . گویند  کامل یا بابیت مطرح میشود که به آن رکن رابع نیز میۀشیع
همان چهار ذّر عماء هستند که در ذّر اول توحید ظاهر شده است و در ذّر چهارم 

 تا سال ١٢۶٠ از سال ٰىظهور حضرت اعل.  حضرت باب اظهار امر فرمودند
ق، پنج سنه را منقضی کرده است و این پنج سال نمادی از هاء است که ه١٢۶۴

در هر سال حجابی از ظهور خود را خرق فرمودند که در سال پنجم حقیقت هاء 
این پنج سال در حدیث ماالحقیقه ذکر شده  . یعنی اصل حقیقت ظاهر شده است

 محو الموهوم و صحو –٢ ؛ر اشاره کشف سبحات الجالل من غی–١: است
 نور اشرق من –۵ ؛ جذب االحدیة لصفة التوحید–۴  ؛ هتک الستر–٣ ؛المعلوم

 باب، نور ظاهر ۀ یعنی مرتب، پنجمۀجالب این است که در مرتب  ۵٠.صبح االزل
شود؛ لذا  اگر  یعنی اگر بر عدد نار، پنج واحد بیافزایی، به نور تبدیل می . شود می

من گردد، نوری است یعنی منسوب به نور است و ؤور حضرت باب مکسی به ظه
معنی انسان در او صادق آید، و آن کسی که به انکار برآمد، نار و حقیقت اهریمنی 

تقابل آدم و ابلیس یکی از مضامین رایج و معروف تاریخ ادیان سامی  . است
 . است

ین همان معناست که رسد و ا نزاع میان آدم و شیطان در آخرت به اوج خود می
حضرت باب به آن اشاره میفرمایند، زیرا قیامت مذکور در قرآن و اَشراط ساعت 
 ،موعود در فرقان جملگی در ظهور حضرت باب منقضی شد و در این پنج سال

دیث است که  سپری گشت و  این، حقیقت آن ح،قه١٢۶۴ تا ١٢۶٠یعنی از 
  این عدد ریشه در قرآن دارد ۵١.ودش هزار سال منقضی می حوادث قیامت در پنجاه

خَمْسِيَن أَْلفَ  الرُّوحُ إِلَيِْه فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ تَعْرُُج الْمَلَائِكَُة وَ"(که یومی است که 
حتی   ۵٢. قدر رخ دادۀگوید که این قضیه در صبح لیل ، ملّامُحسن فیض می)"سَنٍَة
توان  لذا نمی  ۵٣. شب معراج طی شدهزار سال در ثلثی از گوید که این پنجاه می

 سال که از ۵هزار سال را در این   نیز این پنجاهتعجّب کرد که حضرت اعلٰى
به عبارت دیگر، قیامت همانا ظهور .  ظهورشان گذشته است، منقضی بدانند

 .  استحضرت اعلٰى
 ۀیوم دین نیز به تعبیری ظهور حضرت باب است، همان یومُ الدّین که در سور

در این یوم دین است .  تحه به مالک آن یعنی مالک یوم الدین اشاره شده استفا
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که مراتب ایمان و کفر در عدد پنج ظاهر میشود زیرا تقابل میان خدا و شیطان، در 
خوانند  مسلمانان به هنگام تالوت قرآن می . دو اسم رحیم و رجیم منطوی است

این دو صفت، یعنی   ۵۴.ن الرحیمه الرحٰمه من الشّیطان الرجیم بسم الّلکه اعوذ باللّ
) ۴٠+١٠+٨+٢٠٠=  م+ی+ح+ر(رحیم و رجیم نیز تفاوتشان پنج است زیرا رحیم 

 .  است٢۵٣نیز برابر ) ۴٠+١٠+٣+٢٠٠= م +ی+ج+ر( است و  رجیم ٢۵٨برابر 
 است که عدد ۵=٢۵٨–٢۵٣ همان ، یعنی اختالف رحیم و رجیم،اختالف این دو

حضرت باب در اینجا به صراحت به مقام خویش اشاره .  باب یا حرف هاء است
میفرمایند به این عنوان که مظهر رحمت خداوند همانی است که در این توقیع 

  و ۵۵.» هو الذی یُکلِّمُکاالسمِِمظهر الرّحمِة التّامِة فی ذلکَ «: گوید سخن می
  اعلٰىمظهر اسم رجیم همان شیطانی است که به اعراض پرداخته است و حضرت

تواند اشاره به  کریم خان کرمانی و َاعوان او   مایل نیستند نامی از وی ببرند، اما می
  .باشد

گفتنی است که اطالق شیطان به علماء مذهبی که به معاندت با مظهر خدا 
اصوالً شیطان، مظهِر اعراض  . پرداختند در آثار این دور به کرّات نازل شده است

در شیطان تفکّر نما که معلّم «: فرمایند جمال قدم می چنانکه ،و انکار است
 و در مدائن اسماء به اسماء حسنی معروف و بعد، به ملکوت بوده در مالء اعلٰى

 مقّر گرفته کذلک یفعل ما یشاء ان  ارض سفلٰى به اَدنٰى رفیق اعلٰىاعراض از اعلٰى
ه در لوحی، جمال لذا شیاطین صُوَر گوناگون دارند چنانک  ۵۶»انت من الموقنین
قسمی از آن نفوس   .شوند شیاطین بر چند قسم مشاهده می«: قدم میفرمایند
شوند که در همان بلد فی الحین به نفس شیطانی در قمیص انسانی  مشاهده می

 بر هیکل قاصدین وارد  سُفلٰىجحيمِِظاهر می گردند؛ و قسمی دیگر، از مبدء 
باری الیوم .  شوند یکل لوح مبعوث میشوند؛ و قسمی هم به ظلمت صرف بر ه می

نی از شئون و قسمی از أشیاطین به کل صُوَر ظاهر شده و خواهند شد که شاید به ش
  این شیطان همان اصل نار مذموم ۵٧».اقسام ناس را از مبدء امر محتجب نماید

قالَ اَینَ «است چنانکه به یکی از علمای ایرانی در لوحی چنین خطابی نازل 
زیرا   ۵٨». و النّاُر قُل االولی لقائی و االُخری نفسُکَ یا ایّها المُشرُک المُرتابالجنُّة
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ه و المجادلُة لِمَن ینزل مِن عِندِه و االِعراُض عنه و اصلُ النّاِر هو اِنکاُر آیاِت الّل«
 ۵٩».االِستکبارُ علیه

ه عدد شود ب از طرف دیگر باید به ذکر حرف هاء اشاره شود که چون اشباع می
گردد، یعنی عدد هاء که پنج است و عدد واو که شش است، باهم اگر  واو ختم می

» هو« باب معانی ۀپس در کلم.  سازند  هو و عدد یازده را میۀجمع آیند کلم
 حرف هاء و ترکیب آن با واو در الواح الهی مطرح شده ۀبار بحث در . نهفته است

 ۶٠.است و نیاز به بحثی مستوفی دارد
 نور ۀ بعد از این دقیقه به تفسیر آیاعلٰى حضرت – تفسیر نور در ارکان اربعه – ۶

.  ورزند  یعنی توحید و نبوت و والیت و رکن رابع مبادرت می،در مراتب اربعه
نخست باید اشاره کرد که تقسیم و تبویب نور به درجات الوهیت و نبیّ و ولّی و 

 :گوید وی می  .م بودین نسفی معلورشد پیش از این نزد عزیزالّد
ای درویش میدانی که رشّ نور چه بود و چون بود؟ نور سه «

نون عبارت از نبّی . حرف است نون است و واو است و  را است
رّش .  است و واو عبارت از ولّی است و را عبارت از رشد است

نور عبارت از دادن رشد است و عبارت از فرستادن نبیّ و ولّی 
د و عقل دادند و هر که را از بیرون نبی است هر که را رش

فرستادند نور علم یافت و هر که را با ولی آشنا کردند نور خاص 
یافت یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله 
لنوره من یشاء و یضرب الله االمثال للناس و الله بکل شیء 

  ۶١.»علیم
نین تقسیمی رایج و پسنِد اهل طریقت شد و البته گفتنی است که بعد از وی نیز چ

شخصی مانند شاه داعی شیرازی در تفسیر  رباعیات سعدالدین حمویه به خوبی 
 ۶٢.آن را تقلید و کامل کرد

 ۀیدر چهار رکن مطابق با جدول زیر آ؛ حضرتش باز گردیم به توقیع حضرت اعلٰى
 :کنند مزبور را معنا می
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 امر اول خلق ادؤف ربوبیت هالّل سبحان توحید 
/ منّ آخر رزق روح دمحّم هالحمدللّ نبوت

 هادی
ال اله اال  والیت

 هالّل
 جباریت ظاهر  موت نفس علی/ ائمه

ارکان 
 اربعه

اسماء  باطن احیاء جسد چهار رکن ه اکبرالّل
 الهی 

 
د و  یعنی مقام ربوبیت رکن نار است که سبب ایجاد حضرت محمّ، اولۀدر مرتب
د و علی نور محّم«:  مشهور استۀور واحد شده است و اشاره به این گفتعلی از ن

انا القاف فی القرآن المجید «: فرمایند  در اینجا می حضرت اعلٰى۶٣»واحد قدیم
 .»فی هذه الخمسة

ق و «: شود  ق از قرآن دارد که چنین شروع میۀاز طرفی این بیان اشاره به سور
 است ۵ است و چون عدد باب که ١٠٠بجد عدد ق در حروف ا»  القرآن المجید

 + ٣٠ + ٣٠=  ه +ل +ل + ل (ه ماند که عدد لّل  باقی می٩۵از آن کسر شود عدد 
 "ن الرحیمه الرحٰمبسم اللّ"است که پنج برابر حروف بسمله یعنی ) ٩۵=  ۵ + ٣٠

وات و ٰمسه ما فی اللّل«است که هر یک بابی از جنّت است و از این رو باید گفت 
فرمایند   میحضرت اعلٰى. »ه علی کل شیء قدیرا فی االرض و ما بینهما کان الّلما

 مرآتی هظهورِ الهی به ظهور ِاین قاف مربوط است و از این جهت، حضرتش به مثاب
شود،  به عبارت دیگر ظهور توحید حاصل نمی . در مقابل این نوزده حرف است
یابد مگر  یت و والیت، عینیت نمیشود مگر به وال مگر به نبوت و نبوت، تمام نمی

  اگر چه در مقام بابیت دربه ارکان اربعه که در این صورت، حضرت اعلٰى
چهارمین مرتبت قرار دارند ولی اسم باطن الهی، حکایت  از مراتب والیت و 

 .نبوت و حتی توحید ایشان دارد
هار رتبه به ای از مقامات خود را در چ  پردهسخن که به اینجا رسید حضرت اعلٰى

اد در ؤزنند و از حقیقتِ نهفته در باطن خویش یادی مینمایند؛ در مقام ف کناری می
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ه وحده فانه ظهور اد اال الّلؤال یری فیّ فی مقام الف«: فرمایند وصف خود می
 جز طلعت ،ادؤ یعنی عرش ف،لذا در این مقام  ۶۴»ه ربی و خالقیالربوبیة منا للّ
 جمال قدم در وصف چهار وادیین همانی است که در شود و امیربوبیت دیده ن

و اگر عارفان از واصالن طلعت محبوبند این مقام  عرش «: اد میفرمایندؤعرش ف
...   است"یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید"این محل رمز   . رشادسّر اد است وؤف

ط نشاط رجال این بیت بر بسا  .ه از اشارات خلقزیرا که این عالم امر است و منزّ
با کمال فرح و انبساط الوهیت مینمایند و ربوبیت میفرمایند و بر نمارق عدل 

 ۶۵».زه عطا میفرمایندااند و حکم میرانند و هر ذی حقی را بقدر و اند متمکن شده
و «: فرمایند  این کلمات را در وصف خویش بیان میدر مقام روح، حضرت اعلٰى

د هری و العناصر العفیف االلهی اال محّمال فی مقام روحی ای عقل البسیط الجو
ه هنالک فاعلم باننی انا آدم االول و انا الذی قد نزلت علیه الکتب و انا الّل رسول

د الذی قد نسخت شریعته فکذلک فانزل من آدم االول الی آخر االنبیاء محّم
هنالک فاعلم انا الذی قد ظهرت من قبل و شرعت لک الدین و کل یومئذ 

 است که در مقام ن مضمون بیان ایۀ  خالص۶۶».یعملون ولکن ال یعرفونباحکامی 
روح من یعنی همان عقل بسیط جوهری من جز حضرت محمّد نیستم بلکه من 
همان آدم اولی هستم که کتب بر او نازل شد و من همانی هستم که شریعت او را 

بدان من همانی   .هر آنچه از آدم تا خاتم نازل شده است از من بود . نسخ کردم
هستم که پیش از این ظاهر شد و دین را وضع کردم و امروز همه به احکام من 

 نیز جاری شده بود؛ چنین کلماتی از حضرت علی.  دانند کنند و خود نمی عمل می
 افتخار به همین لحن و به اینگونه کلمات ۀ طتنطجیه و خطبۀایشان در دو خطب

سی  خود را مظهر سیزده تن نفس مقدّاعلٰىدر مقام نفس حضرت   ۶٧.سخن گفتند
 .گردد دانند که با حضرتش چهارده معصوم تکمیل می می

در مقام جسد که عنصر ترابی است نمادی از سه عنصر ماء و هوا و نار در قوس 
 این عناصر بسیار ۀبار بحث در . صعود و نار و هواء و ماء در قوس نزول هستند

 باید به عنصر آتش یا نار شود که در این مقام کنایه  کوتاهۀ تنها اشار،ل استمفصّ
   ۶٨.اند  عارفان به این دقیقه اشاره کردهاز نور است و تمامی
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فرمایند که مراد از این چهار مرتبه همان ظهور ایشان   بعد از این میحضرت اعلٰى
 زیرا در مقام ربوبیت و نبوت و والیت جملگی در حضرتشان ظاهر شده ،است
ی شده است و البته در مقام چهارم  این مراتب در حضرتش متجلّۀکمال هم . است

: میفرمایند . چنان عبودیتی از ایشان ظاهر شده است که تا کنون دیده نشده است
اننی انا اول ...   انّنی انا اول الساجدین،ه رّب العالمیناننی اول العابدین لّل«

تفسیر نور در رکن اول نه  » هراجین الی الّلاول ال...  انا اول القانتین...  الخاشعین
خداوند  . فقط به معنای این است که خداوند نور است بلکه او منوِِّر نور است

 .منزَّه است از اینکه حتی به نور نامیده شود، از این رو، نور او به معنای امر اوست
نیز گفت  عنای هدایت است، چنانکه حضرت علیتفسیر نور در مقام رکن دوم به م

 هادی را باید ۀ  کلم۶٩.اند ران نظیر ابن عبّاس نیز به آن اشاره کردهو سایر مفّس
ذلک هدی الله (بدون الف در نظر گرفت زیرا اصل هدایت از خداوند است یعنی 

) ١٩ = ١٠ + ۴ + ۵=  ی+ د  + ه(در این صورت عدد هدی )  یهدی به من یشاء
یابد و  ین هدی در هیکل بشری هویت میچون به الف اضافه شود ا . نوزده است

الف چون راست . گردد پدیدار می) القرآن المجید ق و(در اینجاست که حقیقت 
+ ح + ا + و = واحد (را به خود می گیرد ) یعنی نوزده(ایستد، عدد یک یا واحد 

 ولی اگر ،که در این صورت حرکتی از خود ندارد) ١٩ = ۴ + ٨ + ١ + ۶= د 
.  در آید که شبیه عدد شش است) ء(پذیرد، باید به صورت همزه بخواهد حرکت 

کید بر تمایز الف و همزه در صرف و نحو عرب بسیار است، چنانکه حضرت أت
ها دراین خصوص وِرد زبان کودکان  خانه  به شعری که در کودکی، در مکتباعلٰى

 نشناسم صد   اگر،الف همزه را بجای الف بشناسم«: دارند بود و شنیدند، یاد می
 در چند توقیع این شعر را حضرت اعلٰى»  چوب عربی شاهی بخورم تا بشناسم

ر ایران عصر خوردن کودکان در تعلیم و تربیت د اند که به رسم چوب دیگر یاد کرده
به عبارت دیگر، منظور این است که حتی نور در این معنا یعنی .  قاجار اشاره دارد

 ۀ دارد که عبارت است از حروف حّی به عالولٰىهدایت اشاره به ظهور حضرت اع
 ولی ،ای جداگانه نگاشت در خصوص هدایت باید مقاله. نفس حضرت اعلٰى

   . انبیاء استۀمختصر این است که هدایت معطوف به رسالت و در حیط
 : نور در والیت است به این نحوۀ آیۀتفسیر در مقام سوم همانا تفسیرِ کلمه به کلم
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 ؛حضرت علی=  نور دوم ؛دحضرت محّم= نور اول  ؛هالّل= ه الّل
  ؛ حسن و حسین در مشکات=      مصباح بعد المصباح؛فاطمه=  شکوة
  ؛محمد باقر=  الزجاجه ؛ العابدین زین  علی=  زجاجه

 ؛ علی الرضاء=  النار ؛موسی کاظم=  شجره ؛ جعفر صادق = کوکب دری
     ؛ی ابن محمد نقیعل = نور ثانی  ؛محمد بن علی جواد= نور 
    ؛حجت قائم= البیوت    ؛حسن عسکری=  ه لنوره من یشاءه یهدی الّلالّل

و به این .  ارکان البیت ال دونهم=  هرجال ال تلهیهم تجارة وال بیع عن ذکر الّل
 يَهااللَُّه نُوُر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِْض مَثَُل نُورِِه كَمِشْكَاٍة ِف(شود  ترتیب آیه کامل می

كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَُد مِن شَجَرٍَة مَُّباَرَكٍة  مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاُح فِي زُجَاجٍَة الزُّجَاجَُة 
َيْهِدي  يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَْو لَْم تَمْسَسُْه نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُوٍر لَا غَرْبِيَّةٍ زَيْتُونِةٍ لٍّا شَرْقِيَّةٍ وَ

ِ شَيْءٍ عَلِيمٌ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَُّه الْأَمْثَاَل لِلنَّاسِاللَُّه  فِي بُيُوٍت أَِذَن /  وَاللَُّه بِكُلّ
تُلْهِيهِْم ِتَجاَرٌة   رِجَالٌ لٍّا/  فِيهَا بِالْغُدُّوِ وَالْآصَالِ اللَُّه أَن تُرْفََع وَيُذْكََر فِيهَا اسْمُُه يُسَبُِّح لَُه

كَاِة يَخَافُوَن يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيِه اْلُقُلوُب َو إِقَاِم الصَّلَاةِ  بَيْعٌ عَن ذِكِْر اللَِّه َولَا َو  َو إِيَتاء الزَّ
 ).الْأَبْصَاُر

انما «فرمایند   بسیار زیبایی را مطرح میۀ بعد از این تفسیر، جملحضرت اعلٰى
ست و هر معانی به دست خدایعنی » ه یفسر کیف یشاء بما یشاءالّل المعانی بید

فارغ از بحث هرمنوتیکی که اینک به روزگار ما . کند گونه که بخواهد تفسیر می
رود، بحث اصالت  های گوناگون رفته  است و می  آن بحثمطرح است و بر سر

ه است که معنابخشِی کلمات را بر عهده الّلیعنی کلمُة . کلمه نیز در میان است
ویل کلمه شکل میگیرد، درست أست که تفسیر و معنی و ت مظهر خدادارد، به قول

 . همانگونه که در وجودشناسی و مقامات انبیاء نیز قول اوست که میزان است
 که تو پیامبر) یعنی قول خدا(گفت  فرمایند اگر خداوند به حضرت محمّد نمی می

 و به )ه خلق النبوة فیهفبقول الّل( . گشت هستی هرگز نبوت در وی پدیدار نمی
اگر این معنا را بپذیریم اصل  .  احکام و شئون رفتۀهمین قیاس باید به سراغ هم

این نکته  . هر چیز مظهر خدا و قول اوست و مادون او، مخلوق و فرع اوست
تواند دین را از هر انحرافی صیانت کند و در آثار بهائی بارها به آن اشاره شده  می

مامی تاریخ ادیان را نظر کرد و دید و در این نظر انداز میتوان ت از این چشم.  است
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توان عبرت آموخت  که بسیار بدیع و جالب است، اما مرهون به وقت دیگر  می
 .است

د حقیقت نبوت و بانی شریعت است و فرمایند که قائم آل محّم  میحضرت اعلٰى
 . ای از دعای ندبه در این خصوص، استناد میفرمایند به کلمه

گر شده است و برای همین به   جلوهر رکن چهارم در خود حضرت اعلٰىتفسیر آیه د
یة فی الرکن الرابع ان اردت تفسیر اآل(این جمله در این تفسیر اکتفاء میفرمایند 

ه و  ذلک االمر و تفسر کیف یشاء فانک انت محدث عندنا ذلک من فضل الّلترٰى
 .)رحمته ان فضله علیک عظیما

 نور یک خواهری در میان ۀفرمایند این آی  میت اعلٰى حضر– نور  و سیاست – ٧
اللَّهُمَّ مَالَِك الْمُلِْك تُؤْتِي الْمُلَْك مَن تََشاء  قُلِ«: آیات قرآنی دارد که عبارت است از

ُكّلِ إِنََّك َعَلَى  مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدَِك الْخَيْرُ وَتَنزُِع الْمُلَْك
مَِن اْلَمّيِتِ  اللَّيْلَ فِي الْنَّهَارِ وَتُولُِج النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرُِج الْحَيَّ تُولِجُ / شَيٍْء قَدِيرٌ

  یعنی خداوند صاحب ٧٠»بِغَيْرِ حِسَاٍب وَتُخْرُِج الَمَيََّت مَِن الْحَّيِ وَتَرْزُُق مَن تََشاء
بخشد واز هر کسی که خواست  است میملک است و ملک را به هر کسی که خو

خیر و نیکی  . هر که را خواست عزیز و هر که را خواست ذلیل مینماید  .میگیرد
  .شب را در روز و روز را در شب فرو میبرد . به دست اوست و بر هر کار تواناست

 .حساب روزی میبخشد کشد و بی  و مرده از زنده، بیرون می،زنده از مرده
حضرت  . دهد ر معروف است و اساِس سیاست الهی را تشکیل میاین آیه بسیا

فرمایند   میحضرت اعلٰى  ٧١. به این مقوله اشاره دارند سیاسیهۀرسالعبدالبهاء در 
 قبل از ده اشاره دارد و خواندن این آیات بعد از هر نماز ۀگان هاین آیه به ظهورات ُن

 .دین خدا اشاره شده است زیرا در این آیه به نصرت اولیاء و ،ممدوح است
 . گردد ه در این دور بدیع به نخستین ایام انتشار این امر باز میوجوه سیاسی کلمةالّل

 یا االسماء قیومشود  ، نخستین کتابی که نازل میدرست در همان شب اظهار امر
 آن سورةالملک است که خطاب به ۀ است که نخستین سور یوسفۀتفسیر سور

العلماء است که   آن نیز سورةۀن است و عجبا که دومین سورشاهان و فرمانروایا
در .  است قطب دوم قدرت، عمومًا  در طول تاریخ، و خصوصاً در ایران بوده

 زیرا ، نور استۀ آیات ابتدایی یادآور آیاالسماء قیوم نخست از ۀهمین سور
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عد از  در همین نخستین آیه از نخستین سوره از نختسین کتاب خود بحضرت اعلٰى
ه الذی انزل الکتاب الحمد لّل«: فرمایند اظهار امر خویش، چنین خود را معرّفی می

مراد از این سراج همان   ٧٢».علی عبده بالحق لیکون للعالمین سراجا وهاجا
 نور ۀشیخ احمد احسایی در تفسیر خود از آی  . نور استۀ نورانی در آیۀزجاج
لزجاجة و نور الحایط ینعکس بعضها علی فیکون نور المصباح و نور ا«: گوید می

بعض و المصباح السراج و قیل المشکوة القندیل و السراج الفتیلة و االولی ان 
یقال المصباح هو السراج المنیر قال تعالی و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و 

  ٧٣».السراج هو مجموع النار و الدهن
ه به دست فرمانروایان باشد و خواه زیرِ  هدایت عالم سیاست را خواحضرت اعلٰى

بی  . خوذ از کالم خود و عاریت از جانب پروردگار میدانندأچترِ علمای مذهبی، م
عجبا که همیشه صاحب امر  . کیدِ حضرتش بنیان سیاست بر باد استأیید و بی تأت

د و  نظر التفات دار، یعنی فرمانروایان و شاهان و امیران، ادیان به امراءۀدر هم
 ایزدی بر سر سالطین خوانند، ۀسیاست را به آنان تفویض کرده است، و آنچه را فّر

بر گرفته از َاعطاف و اَسعاِف مظهر خدا میبیند و از این رو، بحث جدایی دین از 
سای ؤاما بعد از چندی همیشه ر.  سیاست، ریشه در کالم مظاهر قدسی دارد
 مُلک عالم نفع حاکمیت خویش در مذهبی از مرجعیت دینی خود در ملکوت به

جویند و حاصل این کامیابی، چیزی نیست جز آلودن ساحت دین به تزویرِ  سود می
 که در همینجاست که طعن خدا بر علمای مذهبی، همیشه در تمامی کتب ،سیاسی

ه به نمایندگی از جمیع انبیاء این گفته حضرت بهاءالّل . آسمانی، جاری شده است
 زیرا اینان هم بر ،»لو تفرسنا وجدنا اکثر اعدائنا العلماء«داشتند که را فاش اظهار 

 .آوردند  ناس سوار بودند و هم دست سالوس از آستین شاهان بیرون میۀگرد
 را صاحب اسرار عجیب »تُؤْتِي الْمُلَْك مَن تَشَاء« این آیه یعنی حضرت اعلٰى

صرت به دین خدا نهفته فرمایند که شرف هر عملی در ن تعریف مینمایند و  می
در اینجا  .  زیرا آخرت و دنیا به دست خداست، باالخص در این دین بدیع،است

نمایند که اهل ایمان و نصرت و اخالق الهی   وصف کسانی را میحضرت اعلٰى
ان الذین انتصروا بالله فاولئک هم  المنصورون و ان الذینهم یتوکلون علی .  (اند

ن و ان الذین هم یعتصمون بحبل الله فاولئک هم جندالله و الله فاولئک هم الغالبو
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اولئک هم الظاهرون و ان الذینهم ینصرون الله من اهل تلک االرض فاولئک هم 
المقربون فسوف یجزیهم فی الحیوة الدنیا بما تقر به اعینهم قل ذلک من فضل الله 

 .)و رحمته ان انتم تعلمون
 پایان تفسیر خود مناجاتی نازل میفرمایند  درحضرت اعلٰى – نور و مناجات – ٨

 نور، در ادیان ۀالبته گفتنی است که ادعی . ی استکه حاوی عناصر الهیاتی خاصّ
از   . و دعاهای معروف به نور نیز به کرات نازل شده است٧۴دیگر سابقه دارد

اللهم اجعل لی نورا فی قلبی و نورا فی «:  است ماثورهۀادعی در بخشی از ،جمله
سمعی و نورا فی بصری و نورا فی شعری و نورا فی بشری و نورا فی لحمی و نورا 
فی دمی و نورا فی عظامی و نورا من بین یدی و نورا من خلفی و نورا عن یمینی 
و نورا عن شمالی و نورا من فوقی و نورا من تحتی اللهم زدنی نورا و اعطنی نورا 

این مناجات مقامات بلند خدا  در  ٧۵»و اجعلنی نورا برحمتک یا ارحم الراحمین
مناسبت   این بحث بیۀدر خاتم. شود و اسماء و  صفات و شئون حضرتش یاد می

 قرآنی نقل شود ۀنیست یک فقره از الواح حضرت عبدالبهاء در تشریح این کریم
افکند، وجهی دیگر از آن را  که افزون بر آنکه نور جدیدی بر رخسار این بحث می

حضرت عبدالبهاء در این لوح توجه عموم اهل بهاء را در   . سازد مینیز  عیان 
فرمایند و  نور را در   معطوف میه و حضرت اعلٰىمعنای این آیه به حضرت بهاءالّل

 :این دو ظهور واحد میدانند
 این عبد و اهل ۀ صریحۀ راسخه و حقیقت معتقدات واضحۀ ثابتۀاین است عقید«

ک شمس حقیقت ساطع از برج حقیقت و حضرت  که جمال مبارملکوت ابهٰى
 یعنی آن نور حقیقت و مصباح احدیت ، شمس حقیقت المع از برج حقیقتاعلٰى

اللَُّه نُورُ ( رحمانیت و این مشکوت وحدانیت ساطع و المع ۀدر این زجاج
ي زُجَاجٍَة الزَُّجاَجُة مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاُح ِف السَّمَاوَاِت وَالْأَرِْض مَثَُل نُورِِه كَمِشْكَاٍة فِيهَا

يَكَادُ َزْيُتَها  لَا غَرْبِيَّةٍ يُوقَُد مِن شَجَرٍَة مُّبَارَكٍَة زَيْتُونٍِة لٍّا شَرْقِيٍَّة َو كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ
 و آن نور حقیقت در وقت واحد و زمان )يُضِيءُ وَلَْو لَمْ تَمْسَسُْه نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُوٍر

 فردانیت ساطع و هم در این مشکات وحدانیت ظاهر و ۀ این زجاجواحد هم در
 ۀ ولی مشکات مقتبس از زجاجه چه نور حقیقت در زجاج،واضح و المع

رحمانیت ساطع و از زجاج وهاج فائض بر مشکات چون سراج و مقام مبشری به 
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این مشکات شمس آفاق است و این زجاج نیر اعظم   .گردد ق میاین برهان محقّ
این است   .این مشکات مصباح عالم باال و این زجاج کوکب مالء اعلٰى  .اقاشر

د به حسب ظاهر باز که با وجود وجودشان در زمان واحد و عصر واحد و تعدّ
چون   .جوهر توحید بودند و سازج تفرید  .حقیقت واحده بودند و کینونت واحده

 و چون به ، دو ساطع چه که در زجاج و مشکات هر،در نور نگری نور واحد بود
 ۀد مشاهده شود و زجاج و مشکات بینی و همچنین این زجاجهویت نگری تعدّ

ای لطیف و نورانی و شفاف و رحمانی که با  رحمانیه وحقیقت شاخصه به درجه
نور حقیقت به قسمی تعاکس یافته که حقیقت وحده تحقق نموده و صرف توحید 

  )وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌيَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ  (رخ گشوده
 فتشابه االمر و تعاکسا  رق الزجاج و رقت الخمر

 و کانما قدح و ال خمر ال قدح و   خمر  و کانها
این است که   . نور گشتهنورانیت سراج و لطافت زجاج دست به هم داده نور علٰى

ت؛ و مادون این میفرماید ایاکم ان تذکرونی فّی آیتین ای آیة الالهوت و آیة الناسو
حضرت قدوس روحی له   .دو شمس، حقیقت کل عباد له و کل بامره یعملون

الفداء هر چند کینونتی بودند که بتمامه از آن شمس حقیقت حکایت فرمودند نور 
بازغ بودند و کوکب شارق جوهر تقدیس بودند و سازج تنزیه و البته صد هزار انی 

ها و کان ه رّبود این کینونة ال تحکی اال عن الّل با وج،ه از فم مطهرش صادرانا الّل
 ۀ ثابتۀ حقیقۀ صرفۀمظهرا بدیعا و عبدا وفیا و اما مقام این عبد عبودیت محض

 ٧۶».ویل و تفسیر و تلویح و تشریحأ واضحه من دون تۀراسخ
 

 
 ها یادداشت

 مکانی به نوعی و تا حدودی اشاره به تاریخ ۀنکته این است که تعیین دور -١
 اگرچه اهتمام در تعیین زمان  نزول توقیعات حضرت اعلٰى . گردد زول اثر نیز مین

کاری بس دشوار است ولی برخی از این توقیعات حاوی این قیود زمانی نیز 
 والعصر و ۀ یوسف و تفسیر سورۀبرای مثال زمان نزول آثار نظیر تفسیر سور . هست
 .است کوثر و نیز بیان فارسی تا حدودی معلوم ۀسور
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دحسینی، ه محّمالّل ، نصرتتاریخ حضرت باب و نیز ١١٢، صتاریخ نبیل -٢
 .۶۵۵کانادا، ص

   .٢٧٣ ص،م٢٠٠١، ابوالقاسم افنان، نشر وانورد، انگلستان، عهد اعلٰى -٣
 ما برای این توقیع دو نسخه در اختیار داشتیم که تنها به یکی از آنها در این -۴

خ سابع عشرین  خطی مورّۀ، نسخحضرت اعلٰىتوقیعات  :شود مقاله اشاره می
این  .  احدی و ثالثین و ثلثمائة بعد االلف من الهجرة١٣٣١ ۀمحرم الحرام سن

 .  فقره از توقیعات در آن ثبت شده است١٢٠ صفحه و حدود ۵٧۶نسخه شامل 
فهرستی در آخر نسخه برای توقیعات مندرج در آن یاد شده است که البته با قید 

 تا ١٠ نور در این نسخه دومین توقیع و صفحات ۀتفسیر آی . وم استصفحات معل
از این بعد به این توقیع تحت عنوان توقیع  .  را به خود اختصاص داده است٢۶

 . صفحات مربوط به همین نسخه استۀتفسیر نور اشاره میشود و شمار
 معروف و ر قدۀتفسیر سوراین اثر به نام .  این تفسیر سورهء قدر در دست است -۵

 به آن اشاره کرده است ، نظیر فاضل مازندرانی،شامل عبارات است که برخی
 قدر اشتباه ۀلأنباید این اثر را با بیان مس . )۴٧٢، ص۴ ج،ثاراسراراآلبنگرید به (

 بیست و چهار گانه ۀ شامل اسئللین توقیعات حضرت اعلٰى زیرا  یکی از اوّ،گرفت
ش استفسار کردند که شامل موضوعات متنوعی لیه از حضرتمنان اوّؤاست که م

تفسیر حدیث جاریه و تفسیر حدیث ما الحقیقة و تفسیر من عرف نفسه را  . است
دومین توقیع از  . ای معرفی کرد پیش از این راقم این سطور در مقاالت جداگانه

ه فی بیان مسئلة القدر قال الّل «: قدر استۀلأاین بیست و چهار توقیع مربوط به مس
 »... تعالی الذی خلق فسوی و الذی قدر

 یعنی من بیت و ارکان آن هستم و چون در آن جز ظهور ،١٧/ توقیع تفسیر نور  -۶
 یعنی احمد احسایی و ،شود دوست ندارم که به ذکر ارکان اربعه حقیقت دیده نمی

این مراتب در مقام غیریت معنا  بپردازم زیرا ،سیدکاظم رشتی و خودم و شخص تو
 با آنکه وی در مقام طلعت صرف است که همان حقیقت اول و آخر و ،یابد می

 .ظاهر و باطن است
  .٢٢/ توقیع تفسیر  نور -٧
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مثل   .ها و زمین است خداوند نور آسمان"یعنی . ٣۵ ۀی، آ)٢۴( نور ۀ سور:قرآن -٨
نور مانند مشکاتی است که در آن مصباح است و مصباح در زجاجه است و  

گیرد که   مبارکه زیتون نور میۀدرخشد و از شجر انند کوکبی است که میزجاجه م
نزدیک است که روغنش بتابد ولو آنکه به   .این شجره نه شرقی است و نه غربی

ند هر کسی را بخواهد بر نور که نور در نور است و خداو آتش نرسیده باشد
 ،۵، جاالسرار کشف  آن بنگرید به میبدی،ۀبرای ترجم  ".فرماید هدایت می خویش

 .٢٢١ص
 ۀ نور اختالف است، برخی نور و برخی نیز نوّر به صیغۀدر همین قرائت کلم -٩

ه نور السموات و باز دیگر گفت الّل«: مستملی بخاری میگوید . اند ماضی خوانده
گروهی نور اینجا منور گفتند و چون منور   .اند بیشتر اهل تفسیر بر دو قول  .االرض

 نماینده وی بود که بی نور راه نتوان بردن و لکن راه نماینده نور نباشد وی بود راه
ویل باشد خود تفسیر به أ نور اینجا هادی گفتند اگر این تو گروهی . چه منور باشد

کار نیاید چون خبر داد که منور هفت آسمان و زمین و هادی ایشان من ام باطل 
شرح التعرف مستملی بخاری،  » .ر یا هادی باشدگشت اندر کونین غیر وی منّو

ش، ١٣۶٣، نشر اساطیر، ١، به اهتمام محمد روشن، چ٢ ج،لمذهب اهل التصوف
 .  ٧١٠–٧٠٩ صص
ه پورجوادی، نشر دانشگاهی، ، به اهتمام نصراللّ آثار سلمیۀمجموعسلمی،  -١٠

این بخش از تفسیر امام جعفر صادق را استاد پل نویا با   .۴۴، ص١ش، ج١٣۶٩
 .می و دقیق تصحیح انتقادی کرده استروشی عل

 دیگر این است که آنچه انتساب این اثر را به امام ۀنکت  .۴٣همان پیشین، ص -١١
نماید همین اعتناء به خلفای راشدین است که نشان میدهد عالئق  مشکوک می

 .سُلمی در این امر دخیل بوده است
ور السموات و االرض قال ه نالّل: نویسد ابن عطاء می  .١٠١همان پیشین، ص -١٢

ه تعالی جدة السموات باثنی عشر برجا و هو الحمل و الثور و ابن عطاء زین الّل
الجوزاء و السرطان و االسد و السنبلة و المیزان و العقرب و القوس و الجدی و 

منین باثنتی عشرة خصلة الذهن و االنتباه و الشرح ؤالدلو و الحوت و زین قلوب الم
لمعرفة و الیقین و الفهم و البصیرة و حیاة القلب و الخوف و الرجاء و و العقل و ا
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الحیاء فدامت هذه البروج قائمة کان العالم علی النظام و السعة و کذلک ما دامت 
 .هذه الخصال قائمة فی قلب العارف کان فیه نور العافیة و حالوة العبادة

 .٢۶۶همان پیشین، ص -١٣
، به اهتمام عثمان اسماعیل یحیی، مصر، ٢ ج،یةالمک فتوحاتابن عربی،  -١۴

او در این اثر از نور به وجود   .٣۵٠م، ص١٩٧٢الهیئة المصریة العامة للکتاب، 
باشند  کند که برخی از اجسام از جنس نور می رسد و اثبات می اجسام نوری می

 ).٣۵١ص/همان(
شر علمی و فرهنگی، ، به اهتمام هانری کربن، ناالسرار جامعبنگرید به آملی،  -١۵

او نور را همان  .  و بسیاری دیگر١۶۴ و  ١۵٣ و ١١۵ و ۵۴ صصش، ١٣۶٨
 ).۵۴ص/همان(گیرد  وجود می

 ۀ، ترجممشکوةاالنواراین اثر خوشبختانه به فارسی ترجمه شده است، غزالی،  -١۶
ند گرفت د غزالی ایراد میاز دیرباز بر امام محّم . ش١٣۶٢وند، امیر کبیر،  صادق آینه

 و هم االنوار مشکوةه است و این معنا را هم در که نام نور را بر خداوند اطالق کرد
اند  برخی نیز به این ایرادات جواب گفته .  به کار برده استکیمیای سعادتدر 

بیست بنگرید به مهدی محقق،  . نظیر رشیدالدین که اثر وی هنوز در دست است
 .عد به ب٨٧ش، ص١٣۶۵، نشر انتشار، گفتار
 نور، به اهتمام و ۀنیکبختانه این اثر به طبع رسیده است، مالصدرا، تفسیر آی -١٧

 .ش١٣۶۵د خواجوی، نشر موال،  محّمۀترجم
 ،، نشر تبریزالکلم جوامعاین اثر دو بار منتشر شده است، شیخ احمد احسایی،  -١٨

ن،  نشر سعادت کرما،٣٠ ۀ شمار، رسائلۀمجموع و نیز احسایی، ،٢٢٣، ص١٢٧٣
 . به بعد١١٢ش، ص١٣۵۴
 .ق١٢٧۵، الرسائل مجمعسید کاظم رشتی،  -١٩
 .ب١٢٧ی مطبوعات امری،  مّلۀسّسؤ، م۴ ج، آسمانیۀمائدخاوری،   اشراق-٢٠
ها و  در ابتدا خداوند آسمان« این است ۵–١/  ١ پیدایشاصل آیات تورات،  -٢١

 و روح خدا سطح آبها زمین را آفرید و زمین تهی و بائر بود و تاریکی بر روی لجه
و خدا گفت روشنایی بشود و روشنایی شد و خدا روشنایی را دید  . را فرو گرفت
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که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت و خدا روشنایی را روز 
 » .نامید و تاریکی را شب نامید و شام بود و صبح بود و روزی اول

های فکری  تاریخ نهضتالرفیع حقیقت، برای تفصیل این معنا بنگرید به عبد -٢٢
فان و مترجمان، ّلؤ، نشر شرکت م٢ ج، از رودکی تا سهروردی: بخش دوم،ایرانیان

 . به بعد٨۴٠ش، ص١٣۵٧، ١چ
، به اهتمام االرواح فی شرح اسماء الملک الفتاح روحبنگرید به سمعانی،  -٢٣

نجا به  که در ای۵٨۶ش، ص١٣۶٨نجیب مایل هروی، نشر علمی و فرهنگی، 
 .کند نامد و آن را به تفصیل معنا می صراحت نور را اسم الهی می

، ٢الزمان فروزانفر ، نشر طهوری، چ ، به اهتمام بدیعمعارف بهاء ولدبهاء ولد،  -٢۴
 .٢۵٣، ص١ش، ج١٣۵۴
ش، ١٣۶۴، به اهتمام نجیب مایل هروی، نشر مولی، البحرین مجمعابرقوهی،  -٢۵
 . به بعد٣٧۴ص
، ١م، ج١٩٠٧ هلند، ،، به اهتمام نیکلسون، لیدنتذکرةاالولیاءار،  عّط-٢۶
ه نور السموات و االرض نور یقین است و البته دلیل گویند که این الّل می . ١٠٧ص

گفته شد که  .  چنانکه موالنا گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب،بر نور خود نور است
 العلم نور ، کرده استنور سبب معرفت است زیرا خداوند دانایی را به علم تسمیه

تاریخ تصوف در  برای تفصیل بنگرید به قاسم غنی، . ه فی قلب من یشاءیقذفه الّل
 . ٣۶۵ش، ص١٣۵۵، زوار، ٢، جاسالم
، به اهتمام التعرف لمذهب اهل التصوف شرح ؛از جمله مستملی بخاری -٢٧
پس دل صافی باید تا «: گوید  می؛٧٢ ص،ش١٣۶٣د روشن، نشر اساطیر، محّم

و صفای دل آن باشد که از کدورت رعونات او را پاک گرداند و  . بتوان دیدن
 دنیا و طلب ریاست و شهوت طبع و  چون حّب،اند کدورات و رعونات مختلف

هر دلی که در او از این چیزها چیزی  . ریای خلق و عجب نفس و آنچه بدین ماند
ین همه خالی گشت روشن گردد چون از ا  .قرار گیرد تیره گردد و از دیدار باز ماند

 از بهر آنکه پیغامبر گفت فانه ینظر بنور ،و همه چیزها بیند و آنچه بیند راست بیند
 ».ه تعالی و نور خدا خطا نکند و نور خدا را هیچ چیز حجاب نکندالّل
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ه پورجوادی، انتشارات انجمن ، به اهتمام نصرالّلةبحر الحقیقاحمد غزالی،  -٢٨
 . به بعد٧٣ش، ص١٣۵۶ حکمت و فلسفه،

 حسن ملشکاهی، نشر سروش، ۀ ترجم،االشارات و التنبیهاتابن سینا،  -٢٩
  .١٨٩–١٨۶ صصش، ١۴۶٢
این   .٢٧٨تاریخ، ص ، نشر دارالهدایه قم، بیشرح منظومهمالهادی سبزواری،  -٣٠

موضوع آن قدر نظر مالهادی را به خود جلب کرد که در دیگر آثار خود به آن 
، نشر اسالمی، ٢–١ ج،اسرارالحکمبنگرید به سبزواری،   . استاشاره کرده

 . به بعد٣٠٧ش، ص١٣۶٢
ظهور هر چیزی به «: نویسد  از جمله شارح توانای مثنوی شریف، خوارزمی می-٣١

ه بصیرت باطنه را به حضرت الهی است که نور حقیقی است کما قال سبحانه الّل
 او هیچ موجود را وجود ۀ که بی افاضاما نور الهی را.. . نور السموات و االرض

ه خلق الخلق فی ظلمة ثم رش علیه من نوره آن نیست کما نطق به الحدیث ان الّل
، به ٢ ج،االنوار و زواهر االنوار جواهرخوارزمی، »  .ر نیستنور را غیبت متصوّ

 .۴٩٩ش، ص١٣٨۴دجواد شریعت، نشر زوار، اهتمام محّم
  سعی کردند تا این مفاهیم را استوار دارند و تابعان ابن عربی بعد از وی -٣٢

دیه و ی ساری و رق منشور و نور مرشوش و حقیقت محمّل و تجلّگفتند که عقل اوّ
ت و حق مخلوق به و  فعلی و مشیّۀی فعلی و ارادعلویه و رحمت واسعه و تجّل

 . ی و مطلق اسماء یک حقیقت استاضافی اشراقی حق و وجود عام و وجود کّل
ش، ١٣۶٢، نشر تبلیغات اسالمی،  قیصریۀشرح مقدمین آشتیانی، الدّ جالل
 ،الحدیث علمکاظم عصار در د ولی باید افزود که پیش از وی، محّم.١۶٠ص
شود  مثال عقل نامیده می«:  به بعد در این خصوص مطلب را کامل گفته بود۴۴ص

لش گویند  صادر او؛ عقال و قیدی برای وجود مطلق استۀاز جهت آنکه به منزل
به اعتبار آنکه اول اثر و معلول حضرت حق است که اول من قرع باب االحدیة هو 

 آن را عقل کل ، قاهرش دانند لظهوره فی نفسه و مظهریته لما دونه،العقل نور
روح خوانندش از .  خوانند به اعتبار اشتمال بر کلیات وسیعه و احاطه بر آنها

 به قلم اعلٰى، ات ممکنه قائم به اوستجهت آنکه حیات تمام اشیاء و موجود
 او رسم ۀلیه نقوش حقایق و معارف به وسیل آنکه در احوال نفوس کۀواسط



  ٰتفسير آية نور از آثار حضرت نقطة اولي                                                                          1١سفينة عرفان دفتر 

72 

ت مطلقه، رحمت واسعه، فیض  طیبه و کن وجودی، مشیّۀشود بالجمله کلم می
منبسط، و غیره هر یک به اعتبار جهتی از جهات عقل است بدون اختالف در 

 ».بعضی از اخبار به عنوان اسم مرسوم گردیده استمسمیات به این الفاظ در 
 . ۵۵٩، ص قیصریۀشرح مقدم -٣٣
در   . به بعد۴۵ق، ص١٣١٠، حیدرآباد دکن، تفسیر فاتحةالکتابقونوی،  -٣۴

ان العلم الصحیح الذی هو النور الکاشف لالشیاء عند «: جایی به صراحت میگوید
» ی الهی فی حضرة نور ذاتهه و خاصته عبارة عن تجلّالمحققین من اهل الّل

 ).۴٨ص/همان(
 رجوع حکمةاالشراقهروردی باید به اصل کتاب وی های س برای اندیشه -٣۵
د ، به اهتمام هانری کربن و  محّم٣–١ ج، مصنفاتۀمجموع سهروردی، ؛کرد

برای تفصیل عقاید وی بنگرید به  . ش١٣۶٠معین، نشر انجمن حکمت و فلسفه، 
ین شیرازی یا شهرزوری یا ریزی که الدّ فوسی نظیر قطب از نحکمةاالشراقشروح 

 .نیکبختانه تمامی آنها منتشر شده است
 جمعی از مترجمان، نشر ۀ، ترجم اسالمیۀتاریخ فلسفبنگرید به م م شریف،  -٣۶

 .۵۴۴ ص،٢ش، ج١٣۶٢دانشگاهی، 
ش، ١٣٧٨موالنا، مثنوی معنوی، به اهتمام توفیق سبحانی، نشر روزنه،  -٣٧
 .۴١۵ بیت ،۴ دفتر ،۵٠٧ص
گاه، نامه مولوی برای تفصیل بنگرید به جالل همایی، -٣٨ ، ١ش، ج١٣۶٢، نشر آ
 .١٢۶ص
ای گردد که  تواند چون سدره وید اگر آدمی به صفای دل برسد میگ موالنا می -٣٩

 آتشی که بر ۀ درست مانند بوت،سازد خداوند خود را به شکل آتش در آن ظاهر می
ر حقیقت این آتش همان نور خداست که ظهور پیدا کرده د .  ظاهر شدموسٰى
 تن او . تراود آدمی زجاجه و شمع و مشکات است که نور از آن بیرون می . است

بنگرید به آن  . شود مشکات و دل او زجاجه است که نور ازلی از وی تابان می
 حسن الهوتی، نشر علمی و فرهنگی، ۀ، ترجمشکوه شمسماری شیمل، 

 . به بعد۴٣٨ش، ص١٣۶٧
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در ضمن باید گفت برای .   به بعد۶٨٠ بیت ،٣١ص، ١  دفتر،مثنوی معنوی -۴٠
، بحر در کوزهکوب،  موالنا بنگرید به عبدالحسین زرینت این تمثیل از نظر ّیاهّم

 . به بعد٢٠٠ش، ص١٣۶۶نشر علمی، 
اهتمام نجیب مایل هروی، علمی و  ، بهمصنفات فارسی سمنانی، ۀعالءالدول -۴١
 . به بعد٣٠١ش، ص١٣۶٩رهنگی، ف

 شرتوطمان، المجمع العلمی .، به اهتمام ره کتب اسماعیلیۀاربعبنگرید به  -۴٢
، م٢٠٠٢ الطبعة االولی، ، لبنان، النور للمطبوعات، بیروتۀسغوتینغن، موّس

 . به بعد١١١ص
 دشاه را یاد کرد که بخشی ازتوان توقیع خطاب به محّم از جمله این تواقیع می -۴٣

 ،بنگرید به حضرت اعلٰى . دشاه نیز آمده است در توقیع محّماین توقیع عیناً
 . به بعد٧٧ب، ص١٣۵ی مطبوعات امری،  مّلۀسّسؤ، ممنتخباتی از تواقیع مبارکه

 از ١٧ باب ،۶٧فحۀ ، بی تاریخ و محل طبع، صبیان فارسی، حضرت اعلٰى -۴۴
 .٢واحد 
 .بعد  به٣٢٢٣ بیت ،۶١٣ ص،۴ دفتر ،مثنوی معنوی -۴۵
، به اهتمام عفیف عسیران، نشر منوچهری، تمهیداتالقضاة همدانی،  عین -۴۶

 . ٢۶٨–٢۶۶ صصش، ١٣۵۵
آن نور ابلیس است ... خد و خال این شاهد شنیدی «: گوید القضاة می عین -۴٧

اگر  مت خوانند ولاند و نسبت با نور الهی ظ که از آن زلف، این شاهد عبارت کرده
ها  ریغا مگر که ابوالحسن بستی با تو نگفته است و تو از او این بیتنور است د نه،

 ای؟  نشنیده
  آسان  گذشتیم  بر  علت و عار ز  و دیدیم نهان گیتی و اهل دو جهان

 آن نیز گذشتیم نه این ماند و نه آن ز  نقط برتر دان ال  ز   سیه نور آن 
همان (» .لعت او آمده استو کان من الکافرین خ دانی که آن نور سیاه چیست؟ 

های خویش  القضاة در نامه جا گفت که عین باید همین  .١١٩–١١٨ صص / قبلی
گوید که حتی این نور  به این رباعی از بستی و نیز نور سیاه اشاره دارد و فاش می

 ۀخوذ از اسماء قهریأگردد م  به شکل نهنگ سفید بر وی عرضه میسیاه که گاه
، به ٢ ج،ها نامهالقضاة،  بنگرید به عین.   دشوار استرسیا ولی فهم آن ب،خداست
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در .   به بعد٢۵۴ش، ص١٣۶٢اهتمام عفیف عسیران و منزولی، نشر زوار، 
زندگی و آثار ه پورجوادی، اللّحسن بستی نیز بنگرید به دکتر نصرخصوص ابوال

 .ش١٣۶۴ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، ۀس، موسّشیخ ابوالحسن بستی
 . به بعد٨٠  بیت،١۶۶ دفتر دوم، ص،مثنوی -۴٨
 مبتنی بر همین اندیشه است که مرکز میثاق ٢ از واحد ١٧بیان فارسی باب  -۴٩
کمال   .نعیم روح قرب جمال قدیم است و جحیم بّعد از آن نور مبین«فرمایند  می

، ٢ ج، آسمانیۀدئما» .و نقص است و علویت و اسفلیت و نورانیت و ظلمانیت
 .١۶٠ص
بنگرید به   .ای به تفصیل این حدیث را توضیح دادیم  پیش از این در مقالهما -۵٠
 .به بعد ١٢٢م،ص٢٠٠٢، ۶ ۀ عرفان، شمارۀ، سفینما الحقیقهین رادمهر، الدّفرید
، به اهتمام گروهی ١١٠-١ بحار االنواربرای این حدیث بنگرید به مجلسی،  -۵١

و نیز برای   .١٠۴ ص،۵٣ج و نیز ،٢٨٣ ص،٨ق، جه١۴٢٢از محققان، نشر قم، 
 . ٣٠۶، ص۵۶ و ج،٢١٩، ص۵۴ج القیامة نیز بنگرید به همان،  صریح به یومۀاشار

تَعُْرُج ": هزار سال در اصل در قرآن نازل شده است۵٠گفتنی است که این عدد 
 سوره المعارج رآن،ق( "خَمْسِيَن أَلَْف سَنَةٍ الرُّوُح إِلَيِْه فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُُه الْمَلَائِكَُة َو

  ).۴، آیۀ )٧٠(
سة االعلمی للطباعة و النشر، ، موّس۴ ج،تفسیر الصافیمالمحسن فیض،  -۵٢

 .٢٢۵م، ص١٩٨٢بیروت، 
 هزار سال به مقامات ۵٠مالمحسن میگوید که این   .٢٢۵، ص۴ ج،همان -۵٣

عن الصادق ع ان للقیامة خمسین موقفا کل موقف مقام الف «قیامت اشاره دارد 
 .»...نة ثم تال فی یوم تعرج س
ان استقم «: ه نیز به همین کالم اهل بهاء را دعوت فرمودندحضرت بهاءالّل -۵۴

ن ه ربک الرحٰمحین الذی یدخل علیک احد من حزب الشیطان لیمنعک عن الّل
اذا تمسک بعروتی و استمدد من فضلی و عنایتی و قل اعوذ بک من شّر ا لشیطان 

المقربین،  به خط زین) کتاب مبین (١ ج،آثار قلم اعلٰىه، اللّحضرت بهاء»  .الرجیم
 .١٢٨ی مطبوعات امری، ص مّلۀسّسؤم
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یعنی مظهر رحمت تام در این اسم همانی است که   .١۴، صتفسیر نورتوقیع  -۵۵
ین رادمهر،  مقام کلمه در ادیان الهی بنگرید به فریدالدّۀدر بار . راند با تو کالم می

 . به بعد٢٢١، صم٢٠٠٣، نشر کانادا، لوح حکمتارباب حکمت در 
ی مطبوعات امری،  مّلۀسّسؤ، م٧ ج، آسمانیۀخاوری، مائد عبدالحمید اشراق -۵۶
 .١٩ب، ص١٢٧
ی مطبوعات امری،  مّلۀسّسؤ، م٢ ج،رحیق مختومخاوری،  عبدالحیمد اشراق -۵٧
 .٧٧ب، ص١٢٩
امر و . کار آیات است  زیرا اصل نار ان.٢٣٣–٢٣١ صص، ١ ج، آثار قلم اعلٰى-۵٨
 . ۵٠۵، ص٢ ج،خلق
ب، ١١٩ی مطبوعات امری،  ملّۀسّسؤ، م٢–١ ج،امر و خلقفاضل مازندرانی،  -۵٩
 .۵٠۶–۵٠۵ صص
، ٣ ج،الحکمة لئالیه، ای از این الواح بنگرید به حضرت بهاءالّل برای نمونه -۶٠

گرید به  هو نیز بنۀبرای معانی کلم .  به بعد٧۵م، ص٢٠٠١دارالنشر للبرازیل، 
طنین ناقوس  ۀ مقال،م٢٠٠٧، آلمان، نه مقالهها،   اندیشهۀین رادمهر، بیشفریدالدّ

 .بانگ یاهو
، به اهتمام ماریژان موله،  نشر طهوری، الکامل االنسانین نسفی، عزیزالّد -۶١

 نور به ۀباید افزود که یکی از بهترین تفاسیر در خصوص آی. ٢٢١ش، ص١٣۶٢
 .) به بعد٢٨۵ص/همان(ین کتاب صورت گرفته است  همین نسفی در همۀوسیل
 ۀ سوم، شمارۀ، نشر دانشگاهی، دورمعارف ۀبرای این اثر وی بنگرید به مجل -۶٢
 است و این مطلب را جواهرالکنوزاسم اثر وی  .  به بعد٨٢ ص،ش١٣۶۵، سال ٣
 . همین منبع یافت٨٨توان در ص می
سة االعلمی ،  موّسالیقینمشارق انواربنگرید به حافظ رجب البرسی،  -۶٣

 و برای توضیح این مقوله نیز بنگرید به مال ؛۶۶ لبنان، ص،للمطبوعات، بیروت
 .۶٠٩ش، ص١٣۵٨نشر بیدار قم،  ،٢، جالیقین علممحسن فیض، 

دقت کنید که در اینجا حضرت از زبان خدا .  ١٧ ص، نورۀتفسیر آیتوقیع  -۶۴
 عارفان توضیح ۀین دقیقه پیش از این به وسیل و ا،فرمایند ه بلند میندای انی انا الّل
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، به اهتمام شرح شطحیاتبنگرید به روزبهان بقلی شیرازی،   .داده شده است
 . به بهد٢١١ش، ص١٣۶٢هانری کربن، نشر طهوری، 

ب، ١٢٧ی مطبوعات امری،  ملّۀس، موس٣ّ ج،آثار قلم اعلٰىه، حضرت بهاءالّل -۶۵
–٣٠٣ صصم، ٢٠٠٢ نشر دانداس کانادا، ،٢، جآثار قلم اعلٰى و نیز ؛١۴۶ص
ین رادمهر، سموات سلوک،  بنگرید به فریدالّدچهار وادیبرای شرح کامل .  ٣٠۵

 . به بعد٢٢٣تاریخ، ص نشر طهران، بی
  .١٧ ص، نورۀتفسیر آیتوقیع  -۶۶
از جمله   .١٧٠ تا ١۴۶ صص، انوارالیقین مشارقحافظ رجب البرسی،  -۶٧

االعظم انا المتکلم بالوحی و انا صاحب النجوم و انا انا الفاروق «میفرماید 
انا االول انا اآلخر انا الظاهر انا الباطن انا مع الکور قبل الکور  ... مدبرها بامر ربی

 ».. .و انا مع الدور قبل الدور انا مع القلم قبل  القلم
ه، نشر ، نه مقالها  اندیشهۀبیشین رادمهر، برای تفصیل بنگرید به فریدالدّ -۶٨

ر عارفان مسیحی بنگرید ای از عنصر آتش در تفّک اما برای نمونه . م٢٠٠٨آلمان؛ 
حی ی مسۀ عارف برجستHug of St. Victorبه مواعظ هیو از سنت ویکتور، 

 :توان در کتاب زیر یافت ای از نثر وی را می که نمونه) م١١۴١–١٠٩۶(
 James S. Cutsinger, Not of this World: A treasury of Christian Mysticism, 

World Wisdom, 2003, pp.19-21 
ه نور الّل (٢٢۶م، ص١٩٨۶،  دارالمعرفة بیروت، ٨–٧ ج،البیان مجمعطبرسی،  -۶٩

ه هادی السموات و السموات و االرض اختلف فی معناه علی وجوه احدها الّل
السموات و ه منور االرض الی ما فیه من مصالحهم عن ابن عباس و الثانی الّل

االرض بالشمس و القمر و النجوم عن الحسن و ابی عالیة و ضحاک و الثالث 
.) مزین السموات بالمالئکة مزین االرض باالنبیاء و العلماء عن ابی بن کعب

 یکی نور به معنی ،یعنی سه معنی برای نور گفته شده است  .٢٢۴همان، ص
 .بخش است ای زینتبخش و سومی به معن هدایت و دومی به معنی روشنی

برای تفسیر این آیه بنگرید به  . ٢٧–٢۶ آیات ،) ٣( آل عمران ،قرآن -٧٠
 . به بعد٣٣۴، ص٢–١، جالبیان مجمع
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 و نیز برای شرح ،۴٢ص طهران، ،تاریخ  بی، سیاسیهۀرسال ،حضرت عبدالبهاء -٧١
ه  ب٢٢١، ص٢٠٠٣، نشر طهران، کتاب سیاسترساله بنگرید به فریدالدین رادمهر، 

 .بعد
 به اهتمام حبیب ، اولٰىۀ، منختباتی از آثار حضرت نقطحضرت اعلٰى -٧٢

 .٢۶ب، ص١٣۵ی مطبوعات امری، مّلۀ سّسؤطاهرزاده، م
ش، ١٣۵۵، طبع سعادت کرمان، ٢، جالتفاسیر مجمعهاشمی،  لِآسید حسین  -٧٣
 ،الرسائل مجمعو نیز شیخ احمد احسایی، ، ١٢٢، ص١ ج،الکلم  و نیز جوامع٩۶ص

 . به بعد٢١٢ش، ص١٣۵۶، سعادت کرمان، ٣٠ ۀشمار
برای برخی از مقامات دعا و نیز دعاهای مربوط به نور در دین یهودی بنگرید  -٧۴

ین رادمهر، نشر  فریدالدّۀ، ترجمجریانات بزرگ در عرفان یهودیبه گرشوم شولم، 
 .ش١٣٨۵نیلوفر، 

 به اهتمام جالل ،کفایةصباح الهدایة و مفتاح الین محمود کاشانی، معزالدّ -٧۵
 .٣٢٠–٣١٩ صصهمایی، نشر محمودی، 

، به اهتمام زکی الکردی؛ مطبعة ٢ ج،مکاتیب عبدالبهاء ،حضرت عبدالبهاء -٧۶
 .٢۵٢–٢۵٠ صصق؛ ه١٣٣٠الکردستان العلمیة، 

  
  


