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چكیده
یکی از درونمایههای مکاشفات عارفان دیدار عارف با تجلّیات جاللی حق و یا مشاهدة نور سیاه است كه در نتیجة نن شةاهد
در مشهود فانی میشود و درك و شعورش محو میگردد .درواقع ،عارف در سای تزكی نفس و سةیر در مراتةر روخ خةود از
تجلّیات افعالی میگذرد و به شهود تجلّیات صفاتی نائل میشود و درنهایت با مشاهدة تجلّیات ذاتی حق به مرتب فنای فةیاهلل
می رسد .هرچند درك حقیقت این مکاشفات فقط برای ننان كه خود با سیر در طریق الیاهلل و در سای توفیةق و عنایةت ویة ة
حق این معارف را تجربه كرده اند ممکن است اما برخی از عرفا همچون الهیجی در نثارشان تجربة خةود را از مشةاهدة نةور
سیاه روایت كرده اند .این مقاله در پی نن است تا با بررسی چیستی و مفهوم این نور از نگاه عرفا ،مخاطر را در درك بهتر این
مکاشفات یاری رسانَد.
واژگان کلیدی :تجربیات عارفانه ،نور سیاه ،واقعههای الهیجی ،تجلّیات صفات جالل.
.

مقدمه
یکیاز مسائلی كه در متون عرفانی ما كمتر بدان پرداختةه شةده ،مسة ل نوور سویاه اسةت .برخةی از عرفةا همچةون
عینالقضات ،نجم كبری و الهیجی ،كه خود صاحر تجربیات شهودی بودهاند ،به این مطلر اشةاره كةردهانةد .شةاید
یکی از دالیل نن ،دشواری انتقال این تجربه در ظرف تنگ زبان بودهاست .خود عارفان نیز به این مسة له معتةرفانةد
كه تجرب رؤیت نور سیاه نیز همچون دیگر تجربیات عارفانةه حقیقتةی اسةت كةه جةز بةا ادراك و تجربة شخ ةی
نمیتوان نن را دریافت .به نظر می رسد گام نخست در درك مفهوم نور سیاه نگاهی به سیر تةاریخی ایةن مبحةر در
متون صوفیه است .برخی از عرفا با تعابیر مختلف به تفسیر نن پرداختهانةد البتةه بةه نظةر مةیرسةد عبةارات ظةاهرا
متفاوت عارفان از این حقیقت واال همه تعبیری از یك حقیقت است.
ديدگاههای عرفا درباب نور سیاه
ظاهرا اوّل بار در یك رباعی از ابوالحسن بُستی (وفات :؟) به تعبیر نور سیاه اشاره شدهاست:
وز عةلّتوعةال بةرگذشتةیم نسةان
دیدیم نهادِ گةیتی و اصلِ جهان
وان نورِ سیوه ز ال نقط برتر دان زان نیز گذشتیم نه این ماند و نه نن
(نك :پورجوادی)55 :1364 ،
به نظر بُستی ،حركت معنوی سالك گذر از ال به اهلل است درواقع در ال مراتر فنای فیاهلل را پشت سر مةیگةذارد و
1

در الّا بقا مییابد تا به عین اهلل رسد (نك :همان .)50 :پورجوادی در تفسیر رباعی فوق نورده« :سةالك پةس از دیةدن
«نهاد گیتی» (یعنی ظلمات كلم خبیثه و مراتر شیطانی و حیوانی ،یا پایان عالم تركیر) و «اصل جهان» (یعنی عةالم
 .1استاد پورجوادی با تحقیقات گستردهای كه درباب زندگی و اندیشههای عرفانی بُستی انجام دادهاند حدس زدهاند كه او تا سال  470در
قید حیات بودهاست.
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تركیر كه حقیقت خلق است) و پس از گذشت از «علّتوعال» (عالم حدث) ،به سیر در عین الالهاالاللّه میپةردازد و
فناهای ال را پشت سر میگذارد و بهترتیر از نقط ال (= نکت ال) میگذرد و نةور سةیه را پشةت سةر مةیگةذارد تةا
سرانجام به جایی میرسد كه نه این میماند و نه نن»( .همان)51 :
درواقع ،براساس ابیات مذكور ،سالك پس از گذشتن از عالم تعیّنات و كثرات به عالم وحدت گام مینهةد و پةس از
رؤیت حقیقت «الاله» به باطن «اال» ة نور سیاه ة میرسد و در نن فانی میشود و سرانجام در وادی «االاهلل» بةه بقةای
باهلل میرسد.
پس از بُستی چند تن از عرفا نیز ،اغلر با نقل رباعی وی ،به مبحر نور سیاه پرداختهاند .احمد غزالی (وفةات)520 :
پس از نقل این رباعی ت ریح كرده كه وجود ندمی به وجود خداست و فنایش نیةز از او و در اوسةت كةه از نن بةه
اختفاء در کُنه الّا و موی شدن در زلف معشوق نیز تعبیر كردهاند .او سپس رباعی دیگری بةا همةین مضةمون نقةل
كردهاست (نك :غزالی .)20 :1359 ،درواقع غزالی بر این باور است كه عاشق وقتی از صفات بشری فانی مةیشةود و
از اسارت وقت رهایی مییابد دیگر نه بشر است و نه حق .بنةابراین نةه «الالةه» اسةت و نةه «االاهلل» بلکةه در كننةه اال
مختفی است و این مقامی است كه جز با ادراك و تجربة شخ ةی نمةیتةوان بةدان دسةت یافةت (نةك :همةان2 :
پورنامداریان .)114 :1386 ،درواقع این «اختفاء در كننه الّا» نیز تعبیر دیگری است از فانی شدن در حق و تعبیةر مةوی
شدن در زلف سیاه معشوق نیز بیان دیگری است از غرقه شدن در نور سیاه.
عینالقضات (وفات )525 :نیز ،كه خود شاگرد غزالی بوده ،به پیروی از استادش هم در نامةههةا و هةم در تمهیةدات
دربابِ نور سیاه سخن گفتهاست .وی سالك مبتدی را از گفتن نام یاقهّار منع كرده و گفته «تو كه به مقةامی نرسةیدی
كه در نن مقام نور سیاه بر سالك عرض كنند ،سموم قهر از كجا دیدی؟ پس یاقهّار از تةو گفةتن كةی درسةت نیةد؟»
()255-254/2 :1377
گویی ،به نظر او ،در نستان مشاهدة نور سیاه ،ذات حق با صفت قهّاریت بر سةالك جلةوه مةیكنةد .او ،همچنةین در
ادامه ،پس از نقل رباعی بُستی ،اشاره كرده كه گاهی عارف را به مقامی میرسانند كه نةور سةیاه را در هی ةت نهنگةی
سفید مشاهده میكند و اگر از این مقام درگذرد به خدا میرسد البته چه بسا سالکانی كه سموم قهر حةق ننةان را در
این مقام از پای درنوردهاست (نك :همان) .عینالقضات ،به همین دلیةل ،ایةن مرتبةه را نخةرین حجةابی دانسةته كةه
فرومیریزد« :چون سالك به والدت ثانی رسد ،حجر ملکوتی بمانَد میان او و میان خدا ة عزّوجةلّ ة پةس یةكیةك
برخاستن گیرد .و نخرین حجاب ،نوری سیاهست كه ثنویان ننجا بماندهاند و یزدان و اهریمن گفتند»( .همةان)91/1:
او ،كه در بین عرفا به دفاع از ابلیس شهرت دارد و در تمهیدات وی را پردهدار حرم االاهلل نامیدهاست نور سیاه را بةه
نور ابلیس نیز تعبیر كرده:
«نور احمد خدّ و خال شده است بر جمال نور احد ...خدّ و خال این شاهد شنیدی .زلف و چشم و ابروی این شةاهد
دانی كه كدامست؟ دریغا مگر كه نور سیاه بر تو باالی عرش عرضه نکردهاند؟! نن نور ابلیس است كه از نن زلف این
شاهد عبارت كردهاند و نسبت با نور الهی ،ظلمت خوانند واگرنه نور است ...دانی كه نن نور سةیاه چیسةت؟ »و كةانَ
مِنَ الکافرین» خلعت او نمدهاست .شمشیر «فبعزّتِكَ لَ نغویَنَّهُم أجمعین» كشیده اسةت ...پاسةبان عةزّت نمةدهاسةت...
دریغا از دست كسی كه شاهد را بیند با چنین خدّ و خال و زلف و ابرو و حسینوار «أنا الحةق» نگویةد»] ( .بةیتةا[:
)119-117
عین القضات در جای دیگر نیز با اشاره به رباعی بُستی نور سیاه را سای محمّد (ص) دانسته« :محمّد سای حق نمد و
هرگز دانستهای كه سای نفتاب محمّد چه نمد؟ دریغا مگر كه نور سیاه را بیرون از نقطة «ال» ندیةدهای تةا بةدانی كةه
سای محمّد چه باشد؟»( .همان)248 :
بدین ترتیر او در یك جا از نور سیاه به نور ابلیس و در جای دیگر از نن بةه سةای محمّةد(ص) تعبیةر كةردهاسةت.
عینالقضات محمّد (ص) را خالِ شاهد نسمانی و ابلیس را زلفِ او دانستهبةود .در رمزشناسةی عرفةانی ،زلوف رمةز
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تعیّنات و كثرات است و همانطور كه زلف پردة روی محبوب است تعیّنات نیز حجاب معشوق حقیقةی اسةت .اگةر
معشوق اراده كند كه زلفین خود را ،كه ظلمت كثرات و تعیّنات اسةت ،كنةار بزنةد و رن بنمایةد تمةام عةالم ،جمةال
توحید الهی را مشاهده می كنند و برعکس اگر زلف خود را ساكن بگذارد و حجاب از وجةه وحةدت برنگیةرد یةك
مؤمن در عالم باقی نمیماند (نك :الهیجی 486 :1371 ،و  .)489از طرف دیگر زلف را اشارت به تجلّی جاللةی نیةز
دانستهاند (نك :همان .)466 :خال نیز نقط وحدت و هویّت غیبیه ،مبدأ و منتهای كثرات و اصل و مركز دایرة وجةود
است (نك :همان )501-499 :و به جهت ظلمت با تجلّی ذات ة نور سیاه ة كه مرتب فنا و محو ادراك و شعور اسةت
تناسر دارد بنا بر حدیر «اوّل ما خَلَقَ اهللن نوری» نیز اوّلین تجلّی حق و مبدأ خلقت ،نور حضرت محمد(ص) است
و پیش از این تجلّی ،ذات غیرالغیوب حق هیچ جلوهای نداشتهاست .بهنظر میرسد ،عةینالقضةات حضةرت محمّةد
(ص) را تجلّی صفات جمالی حق و ابلیس را از تجلّیات صفات جالل ،كه از عالم قهةر خداونةدی اسةت ،دانسةته و
بدین ترتیر دو تعبیر از یك حقیقت نورده است ازطرف دیگر مشاهدة نور سیاه در عالم وحدت یعنی باطن كثرات و
تعیّنات اتّفاق میافتد و در نن نور محمد (ص) و ابلیس هر دو جلوة یك حقیقتاند.
عالوه بر احمد غزالی و عینالقضات ،نجم رازی معروف به دایه (وفات )654 :نیز در مرصةادالعباد ،بةه بهانة نوردن
رباعی بُستی ،به مبحر نور سیاه پرداخته است .او ابتدا مفهوم انوار رنگارنگی را كه سالك در مراتر مختلةف سةلوك
میبیند توضیح داده و در نهایت به نور سیاه رسیده كه رؤیت نن مقام فناءالفنا را اقتضا میكند .به نظر نجةم رازی نیةز
نور سیاه از انوار صفات جالل است كه هفت دوزن پرتویی از نن می باشد .او در تفاوت انوار صفات جمال و جةالل
گفته« :انوار صفات جمال مُشرق است نه مُحرق و انوار صفات جالل مُحرق است نه مُشرق ،و هر فهم و عقل ادراك
این معانی نکند ،بل كه گاه بُوَد كه نور صفات جالل ظلمانی صرف بُوَد و عقل چگونه فهم كند نور ظلمانی»:1365( .
)307
امّا ،تا ننجا كه می دانیم ،در بین عرفا ،شاید هیچكس به اندازة شةمسالةدّین محمّةد الهیجةی (وفةات ،)912 :شةارخ
گلشنراز ،در تفسیر و تبیین نور سیاه سخن نگفتهاست .شیخ محمود شبسةتری (وفةات )720 :در گلشةن راز دربةابِ
ناتوانی عقل از اندیشیدن در ذات حق ابیاتی سروده و سپس گریزی به نور سیاه زدهاست:
خةرد را جمله پةا و سر بةسوزد
چو نور او مةلَةك را پر بةسوزد
بسان چةشم سَر در چةشم خَور
بُةوَد نةور خةةرد در ذات انةور
چةو مُب َر با ب ر نزدیك گةردد بة ر ز ادراكِ او تةاریك گةردد
سیاهی گر بدانی نور ذات اسةت به تاریکی درون ،نب حیات است
( ،12-11 :1382بیت )123-120
الهیجی ،در تفسیر این ابیات ،ناتوانی عقل عارف را در ادراك ذات حةق از غایةت نزدیکةی دانسةته و نةه بةهواسةط
دوری .چون ارباب مشاهدات وقتی مستعدّ قبول تجلیّات ذاتی میشوند از غایةت نزدیکةی دیةدة ب یرتشةان تاریةك
میگردد .در دیدِ ظاهری نیز اینچنین است كه اگر ندمی چیزی را بیشازحد به چشم نزدیةك كنةد نمةیتوانةد نن را
ببیند .او در تفسیر بیت  123نورده« :سیاهی و تاریکی به یك معنی است یعنی سیاهی كه در مراتر مشاهدات ارباب
كشف و شهود در دیدة ب یرت سالك مینید ،نور ذات مطلق است كه از غایت نزدیکی ،تاریکی در ب ر ب ةیرت او
پیدا نمده و در درون نن تاریکی نور ذات كه مقتضی فناست ،نب حیات بقاء باهلل كه موجةر حیةات سةرمدی اسةت
پنهان است»)84 :1371( .
تا اینجا تفسیر او از نور سیاه با گفت شبستری و نظر دیگر عرفا در این باب ،تناسر دارد اما وی ،در ادام بحر خةود
در باب بیت مذكور ،تفسیر دومی را نیز مطرخ كرده:
«میتواند بود كه مراد به سیاهی ،كثرات و تعیّنات باشد زیرا كه كثرات بحسر ذات خود ظلمت و عدمنةد و وجةود
كثرات كه می نماید تجلّی ذات حق است كه به اسمالنّور به صُوَر جمیع اشیا ظاهر گشته و خود را به رنةگ عةالم بةه
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خود نموده است« .به تاریکی درون نب حیات است» یعنی در درون این ظلمات كثةرات ،نب حیةات وجةود واحةد
مطلق مخفی و پنهان است كه هستی و حیات هم اشیا از اوست»( .همان)
این تفسیر در نگاه اول ظاهرا با تفسیر عینالقضات از نور سیاه و حتی تفسیر اول خةودِ الهیجةی متنةاقم مةینمایةد
حال ننکه با نگاهی دقیقتر به تفسیر عینالقضات از نور سیاه مفهوم تفسیر دوم الهیجةی را بهتةر درمةییةابیم .چةون
عین القضات ابلیس را زلف معشوق و نور سیاه را نور ابلیس دانسته و زلف ،ننچنان كه در رمزشناسةی عرفةانی ذكةر
شد ،رمز كثرات و تعیّنات است .پس سیاهی را در بیت شبستری چه نور ابلیس فرض كنیم و چه كثةرات و تعیّنةات،
دو تعبیر از یك حقیقتاند و درواقع تفاوت فقط در تعابیر و الفاظ عرفاست و نه حقیقت نور سیاه .به بیةان دیگةر در
تفسیر اول ،الهیجی به باطن و اصل نظر داشته و در تفسیر دوم به ظاهر و تجلّةی اشةاره دارد بنةابراین او در ایةن دو
تفسیر دو مرتبه از یك حقیقت را بیان كرده است.
شبستری ،درپایان بحر در بابِ نور سیاه ،از نن به شب روشن تعبیر كرده و سخن گفتن درباب حقیقت نن را امةری
باریك و دشوار دانستهاست:
شوب روشون میةانِ روز تةاریةةك
چه میگویم كه هست این نکته باریك
سةخن دارم ولی ناگةفتن اولی است
در این مشةهد كه انوار تجةلّی اسةت
( ،12 :1382بیت )129-128
الهیجی مراد از شب روشن را نور سیاه و ذات احدیّت دانسته كه از جهت بیرنگی و بیتعیّنی همانند شر اسةت و
همانطور كه در شر نمیتوان چیزی را ادراك كرد در رؤیت ذات ،یعنی مرتب فنةای مظةاهر ،نیةز ادراك و شةعوری
باقی نمیماند و هم نسبتها و قیود محو میشود و روشن از نن نظر گفته كه هم موجودات بةه تجلّةی ذاتةی حةق
نموده میشوند)88 :1371( .
نور سیاه در واقعههای الهیجی
الهیجی نیز ،كه خود از صاحبان تجربیات عرفانی است ،در بین واقعه های خود در سه جا به مشاهدة نور سیاه اشةاره
كردهاست:
«دیدم كه در عالم لطیف نورانیام و كوه و صحرا از الوان انوار است از سرن و زرد و سفید و كبود .و این فقیر ،والة
این انوارم و از غایت ذوق و حضور ،شیدا و بیخودم .بهیكبار دیدم كه هم عالم را نور سیاه فروگرفت و نسةمان و
زمین و هوا و هرچه بود ،تمام همین نور سیاه شد و این فقیر در نن نور سیاه ،فانی مطلق و بیشعور شدم .بعدازنن به
خود نمدم»( .همان)
الهیجی در بحر از انواع تجلّی نن را به چهار نوع تقسیم كرده اسةت :نثةاری ،افعةالی ،صةفاتی و ذاتةی .دیةدن انةوار
رنگارنگ از تجلّیات افعالی حق است كه مقدّمه ای است برای دریافت تجلّیات صةفاتی و ذاتةی .در تجلّیةات افعةالی
حضرت حق به صورت نورهای سبز ،كبود ،سرن ،زرد و سفید بر قلر سالك تجلّی میكند امةا در تجلّیةات صةفاتی
حق با صفات حیات ،علم ،قدرت ،ارادت ،سمع ،ب ر و كالم متجلّی میشود كه ازین صفات با عنوان صةفات سةبع
ذاتیه نام می برند و به اعتقاد الهیجی تجلّی حق به صورت نور سیاه نیز در همین مرتبه یعنی تجلّیةات صةفاتی اتفةاق
میافتد .درنهایت در تجلّی ذات نیز سالك فانی در ذات حق میشود و علم و شعور و ادراكی برای او باقی نمیمانةد.
(نك .) 130 :1371 :نورهای رنگی را كه الهیجی در نستان رؤیت نور سیاه مشاهده كرده و ننها را «تجلّیةات افعةالی»
حق نامیده نجم كبری «رنگهای احوال» دانسته و برای هریك مفهوم وی های قائل شدهاست مثال در نغاز مکاشفات،
عارف ابتدا نفس لوّامه را در هی ت ابری كبود مایل به سیاه مشاهده می كند كه نجم دایه نن را حاصل امتزاج نور روخ
یا نور ذكر با ظلمت نفس میداند .سپس وقتی ظلمت نفس كمتر میشود نور سرن جلوهگری میكند و بهدنبال نن بةا
غلب نور روخ نوری زرد پدیدار میشود تا جاییكه ظلمت نفس كامال از میان میرود و نور سپید جلوهگری میكنةد.
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رنگ سبز نخرین رنگی است كه باقی میماند و می درخشد و رنگ حیات قلةر اسةت .درنهایةت سةالك بةه جةایی
میرسد كه نور حق را بیحجر و بیرنگ و كیف و حدّ نشکارا مشاهده میكند و فانی میشود (نةك :نجةم كبةری،
 ،20-16 :1388نجم رازی .)307-306 :1365 ،درواقع سالك گامبهگام با پاكتر شدن روخ و پةس از مکاشةف انةوار
رنگی مختلف ،به مشاهدة نور سیاه نائل میشود.1
الهیجی در واقعهای دیگر میبیند كه نور سیاه تمام عالم را فرومیگیةرد و ریسةمانی از نةور در وی مةیبندنةد و بةه
سرعتی وصفناپذیر او را باال میكشند .او از هفت نسمان میگذرد ،به عرش میرسد و سپس با گذر از عرش تعةیّن
جسمانی خود را ازدست میدهد و علم مجرّد میگردد .الهیجی تجلّیات بةیكةمّ و كِیةف و جهةت خةدا را مشةاهده
می كند و هربار با رؤیت هر تجلّی فانی مطلق میشود و باز به خود مینید و درنهایت مةیگویةد« :بعةدازنن بقاءبةاهلل
یافته ،دیدم كه نن نور مطلق منم و ساری در هم عالم منم و غیر از من هیچ نیست و قیّوم و مدبّر عالم منم و همه به
من قائمند .در نن حال حکمت های عجیر غریر در ایجاد عالم بر من منکشف شةد ...كةه تعبیةر از ننهةا كمةاینبغی
نمیتوان نمود و غیر صاحر حال به ذوق ادراك نن نمیرسد».)194 :1371( .
ننچه كه الهیجی در واقع باال از عروج خود در هنگام مشاهدة نور سیاه ت ةویر كةرده دقیقةا بةا سةخن نجةم كبةری
درباب عروج از چاههای هفتگان وجود و رسیدن به حیات قلر و مقام «تمکین» مطابقةت دارد( .نةك :نجةم كبةری،
 )21 :1388درواقع گذر از هفتنسمان یا چاه های هفتگان وجود تا رسیدن به مشةاهدة نةور سةیاه تعبیةری اسةت از
حركت سالك در مراتر روخ خود تا رسیدن به مقام فنا و غرقه شدن در ذات حق.
در واقعهای دیگر الهیجی می بیند كه در كنارة دریای نب روان در صحرایی بینهایت نورانی ایستادهاست و بةهیکبةار
خود را در گنبدی مملو از نور در حال طیران میبیند درحالی كه حضرت حق بیتعةیّن و كِیةف ،پیوسةته شةراب در
حلق او میریزد در همین حین میگوید ...« :ناگاه دیدم كه تمامت عالم از نسمان و زمین و عةرش و فةرش و غیةره
یك نور واحد متمثّل به رنگ سیاه شدند و من نیز همین نورم و هیچ تعیّن دیگر از جسمانی و غیةره نةدارم و مجةرّد
علمم و بس ،حضرت حق بیجهت و كیف دریاهای شراب هم از این نور به من میدهد .صدهزاران دریای شراب از
این نور بهیك بار نشامیدم .و در نن حال معلوم من بود كه تمامت كنمّل اولیا كه بودهاند ،همه در این نور غرقند و همه
این نورند ...ننگاه دیدم كه حقیقت واحدة ساریه در جمیع اشیا منم و هرچه هست منم و غیر من هیچ نیست و همةه
عالم به من قائمند ...و همه به ظهور من ظاهرند .بعدازنن ،از نن حال واقف شدم و با خود نمدم و چندین روز در نن
سکر و بیخودی بودم»)523 :1377( .
در هر سه واقع یادشده ،عبور از كثرات و تعیّنات مقدّم مشاهدة نور سیاه اسةت .یعنةی ایةن دیةدار هنگةامی اتفةاق
میافتد كه هم اعیان فانی شدهاند و مرتب تجلّی ذاتی است و عرفا از نن به مشاهدة نور سیاه تعبیر كردهاند.
روایةةات روزبهةةان بقلةةی شةةیرازی (وفةةات )606 :از مکاشةةف تجلّیةةات صةةفات جةةالل حةةق و رؤیةةت نةةور ذات در
كشفاالسرار نیز بی شباهت به تجربیات الهیجی نیست .هرچند روزبهان صریحا به مشاهدة نور سیاه اشاره نمةیكنةد
ولی حاالتی كه بر روخ او پس از رؤیت نور ذات مترتّر است به احواالت الهیجی پس از مشاهدة نور سیاه شةباهت
دارد .روزبهان در كشفاالسرار در خالل مکاشفهای از خدا میخواهد تا او را به مشاهدة ذات مخ وص گرداند:
« ...گفتم «الهی ،سیّدی و موالیی ...قِدم صرف و بقای محم را به من بنمای» پةس گفةت« :در ایةن منةزل موسةی و
عیسی [علیهماالسالم] را هالك میكنیم» پس حق تعالی ذره ای از نور ذات ازلةی ،جةلّ و عةالی خةویش را بةر مةن
نشکار نمود ،نزدیك بود روحم از كالبد به در نید و محو و نابود شود .پس در نتیج نن از مرگ و پایان عمةرم در نن
فترت ،و حالت مزاجی كه در نن ساعت بر من عارض شدهبود به سختی ترسیدم» (ارنست.)124-123 :1383 ،
 .1كربن معتقد است اینکه صوفیه در نغاز جام كبود میپوشند و در مراتر باال جام سیاه بر تن میكنند درواقع نشانگر یك هماهنگی
بین جهان درون و برون ننهاست( .ر.ك :كربن)162 :1383 ،
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همانطور كه پیشتر اشاره كردیم صاحر مرصادالعباد نیز نور سیاه را از انوار صفات جالل دانسته بود و محرق عقةل
و ادراك .روزبهان نیز در این تجرب عارفانه و تجربیات مشابه نن پس از مواجه شدن با نةور ذات یةا تجلّیةات جةالل
همچون الهیجی كامال از خود غایر و شعور و ادراكش مستغرق در ذات حق میشود.
مس ل نور سیاه برای مستشرق و عرفانپ وه فرانسوی ،هانری كربن ،نیز جالر توجّه بةودهاسةت .او در تفسةیر شةهود
نور سیاه در عالم وحدت معتقد است «نور نمیتواند دیده شود ،درست از این رو كه خود مای دیدن است .ما نةور را
نمیبینیم ،تنها دربرگیرندهاش را می بینیم ...هنگامی كه چیزی نباشد تا نور را دریافت كند ما نه میتوانیم نور را ببینةیم
و نه جایی را كه نور به كام نن فرومیرود ...پس خود را رویاروی تةاریکی مةییةابیم» ( .)169 -168 :1383بنةابراین
عارفی كه از تعیّنات و تکثّرات درگذشته و در دریای وحدت غوطهور است تعیّن و تکثّری پیش رویش نیست تا نور
حق در نن تجلّی كند پس شاهد نور سیاه ة تجلّی ذات حق ة میشود.
حال با این تفاسیر از نور سیاه شاید معنای حدیر قدسی «كننتُ كنزا مخفیا ف حبَبتُ أن أنعةرَف فَخَلَقةتُ الخَلةقَ لِکَةی
أنعرَف» (صدرینیا )386 :1388 ،را نیز بهتر دریابیم كه ذات حق ،تا زمانی كه در اسةماء و صةفات تجلّةی نکةرده ،در
اختفای تام است و شاید بتوان نور سیاه را تعبیر دیگری از همین گنج پنهان دانست ذاتی كه هنوز بةه تعةیّن و تکثّةر
جلوه نکرده و غیرالغیوب است.
برخی محققان معتقدند فهم مفهوم نور سیاه شاهكلیدی برای درك معنای طیفی از واژگان عرفانی است كةه در اشةعار
فارسی به كار رفتهاند مثال اگر بخواهیم تعبیراتی همچون «خال هندو» (خال سیاه)« ،چشم سةیاه»« ،نقطةه» و ...را كةه
فراوان در اشعار عارفانه ذكر شدهاند عارفانه تفسیر كنیم باید با مفهوم عرفانی نور سیاه از منظةر عارفةان نشةنا باشةیم.
(زمانی224 :1393 ،ة)225
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