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  چکیده

که در نتیجۀ  است و یا مشاهدة نور سیاه تجلّیات جاللی حقدیدار عارف با  مکاشفات عارفان هايیکی از درونمایه

تزکیۀ نفس و سیر در عارف در سایۀ گردد. درواقع، شود و درك و شعورش محو میآن شاهد در مشهود فانی می

شود و درنهایت با مشاهدة تجلّیات گذرد و به شهود تجلّیات صفاتی نائل میمراتب روح خود از تجلّیات افعالی می

که خود با سیر در  آنانفقط براي درك حقیقت این مکاشفات رسد. هرچند اهللا میذاتی حق به مرتبۀ فناي فی

اما برخی از عرفا  اند ممکن استتجربه کرده این معارف رااهللا و در سایۀ توفیق و عنایت ویژة حق طریق الی

تا با  پی آن است اند. این مقاله درمشاهدة نور سیاه روایت کردههمچون الهیجی در آثارشان تجربۀ خود را از 

   یاري رسانَد. این مکاشفات مخاطب را در درك بهتر، از نگاه عرفا این نور و مفهوم بررسی چیستی

  .جاللصفات هاي الهیجی، تجلّیات تجربیات عارفانه، نور سیاه، واقعهواژگان کلیدي: 

  مقدّمه

 القضات،عین برخی از عرفا همچوناست.  نور سیاهدر متون عرفانی ما کمتر بدان پرداخته شده، مسألۀ که  یاز مسائلیکی

اند. شاید یکی از دالیل آن، به این مطلب اشاره کرده ،اندبوده که خود صاحب تجربیات شهودي ،کبري و الهیجینجم
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ند که تجربۀ رؤیت نور اارفان نیز به این مسأله معترفخود ع .استدشواري انتقال این تجربه در ظرف تنگ زبان بوده

به نظر  توان آن را دریافت.سیاه نیز همچون دیگر تجربیات عارفانه حقیقتی است که جز با ادراك و تجربۀ شخصی نمی

ا ب است. برخی از عرفا در متون صوفیهنگاهی به سیر تاریخی این مبحث  نور سیاه مفهوم دركرسد گام نخست در می

تعبیري همه عبارات ظاهراً متفاوت عارفان از این حقیقت واال رسد نظر میبه  اند؛ البتهپرداخته تفسیر آنبه  تعابیر مختلف

  یک حقیقت است.از 

  

  هاي عرفا درباب نور سیاهدیدگاه

  :استشدهاشاره  نور سیاه تعبیره ب 1)؟ (وفات: بُستی ابوالحسن یک رباعی از اوّل بار درظاهراً 

  انـیم آسـرگذشتـال بـوعلّتـوز ع    یتی و اصلِ جهانـدیدیم نهادِ گ    

  زان نیز گذشتیم نه این ماند و نه آن    ز ال نقط برتر دان  هـنورِ سیوان     

)55: 1364 ،(نک: پورجوادي  

گذارد و در اهللا را پشت سر میمراتب فناي فی ال است؛ درواقع در اهللابه  الحرکت معنوي سالک گذر از به نظر بُستی، 

نهاد «سالک پس از دیدن «تفسیر رباعی فوق آورده:  ). پورجوادي در50 :همانک: (نرسد  اهللایابد تا به عین بقا می الّا

(یعنی عالم ترکیب که » اصل جهان«(یعنی ظلمات کلمۀ خبیثه و مراتب شیطانی و حیوانی، یا پایان عالم ترکیب) و » گیتی

پردازد و فناهاي ال را اللّه میاالالاله(عالم حدث)، به سیر در عین » وعالعلّت«حقیقت خلق است) و پس از گذشت از 

تا سرانجام به جایی  گذاردگذرد و نور سیه را پشت سر میترتیب از نقطۀ ال (= نکتۀ ال) میو به گذاردپشت سر می

  )51همان: . (»ماند و نه آنرسد که نه این مییم

                                                           

در قید  470اند که او تا سال اند حدس زدههاي عرفانی بُستی انجام دادهاي که درباب زندگی و اندیشه. استاد پورجوادي با تحقیقات گسترده1 

  است.حیات بوده
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 و پس ازنهد کثرات به عالم وحدت گام میدرواقع، براساس ابیات مذکور، سالک پس از گذشتن از عالم تعیّنات و 

به بقاي باهللا » االاهللا«در وادي  و سرانجام شودفانی میرسد و در آن می ـ نور سیاه ـ » اال«به باطن » الاله«رؤیت حقیقت 

   رسد.می

 )520 (وفات:ی اند. احمد غزال، به مبحث نور سیاه پرداختهيوبا نقل رباعی  ، اغلبنیز عرفاچند تن از پس از بُستی 

اختفاء و فنایش نیز از او و در اوست که از آن به  ستبه وجود خدا تصریح کرده که وجود آدمیاز نقل این رباعی  پس

است با همین مضمون نقل کرده دیگري او سپس رباعی اند.نیز تعبیر کرده موي شدن در زلف معشوقو  الّادر کُنه 

د و از اسارت وشبر این باور است که عاشق وقتی از صفات بشري فانی میغزالی ). درواقع 20: 1359غزالی،  نک:(

بلکه در کُنه اال مختفی است و این » االاهللا«است و نه » الاله«. بنابراین نه یابد دیگر نه بشر است و نه حقوقت رهایی می

 .)114: 1386پورنامداریان،  ؛2: همانک: (ن توان بدان دست یافتربۀ شخصی نمیمقامی است که جز با ادراك و تج

نیز  در حق و تعبیر موي شدن در زلف سیاه معشوقاز فانی شدن  است تعبیر دیگري نیز» اختفاء در کُنه الّا«درواقع این 

  نور سیاه. در بیان دیگري است از غرقه شدن

 تمهیداتو هم در  هانامههم در  به پیروي از استادش ،بوده رد غزالیکه خود شاگ ،نیز )525(وفات:  القضاتعین

تو که به مقامی نرسیدي که « سالک مبتدي را از گفتن نام یاقهّار منع کرده و گفتهوي  است.دربابِ نور سیاه سخن گفته

: 1377» (در آن مقام نور سیاه بر سالک عرض کنند، سموم قهر از کجا دیدي؟ پس یاقهّار از تو گفتن کی درست آید؟

2/254-255(  

 درهمچنین او، . کندذات حق با صفت قهّاریت بر سالک جلوه می ،نور سیاه مشاهدةدر آستانۀ گویی، به نظر او، 

را در هیئت نهنگی سفید نور سیاه رسانند که اشاره کرده که گاهی عارف را به مقامی می ادامه، پس از نقل رباعی بُستی،

؛ البته چه بسا سالکانی که سموم قهر حق آنان را در این مقام از رسدمی کند و اگر از این مقام درگذرد به خدامشاهده می

چون « ریزد:آخرین حجابی دانسته که فرومیهمین دلیل، این مرتبه را القضات، به. عینهمان): نک( استپاي درآورده

برخاستن گیرد. و آخرین یک پس یک ـ عزّوجلّ ـ د میان او و میان خداسالک به والدت ثانی رسد، حجب ملکوتی بمانَ

به دفاع از در بین عرفا که  او، )1/91:(همان .»ریمن گفتنداند و یزدان و اهحجاب، نوري سیاهست که ثنویان آنجا بمانده

   :تعبیر کردهنیز  نور ابلیسنور سیاه را به  استنامیده دار حرم االاهللاپردهرا  وي تمهیداتدر  شهرت دارد و ابلیس
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خدّ و خال این شاهد شنیدي. زلف و چشم و ابروي این  است بر جمال نور احد...خال شدهنور احمد خدّ و «

اند؟! آن نور ابلیس است که از آن زلف شاهد دانی که کدامست؟ دریغا مگر که نور سیاه بر تو باالي عرش عرضه نکرده

و کانَ « واگرنه نور است... دانی که آن نور سیاه چیست؟اند و نسبت با نور الهی، ظلمت خوانند این شاهد عبارت کرده

است... دریغا از کشیده است... پاسبان عزّت آمده» ویَنَّهُم أجمعینفبعزّتِکَ لَأُغ«است. شمشیر او آمدهخلعت » مِنَ الکافرین

  )119-117: ]تابی[( ».نگوید» أنا الحق«وار برو و حسیندست کسی که شاهد را بیند با چنین خدّ و خال و زلف و ا

محمّد سایۀ حق آمد؛ « :دانسته سایۀ محمّد (ص) را نور سیاه ر نیز با اشاره به رباعی بُستیدر جاي دیگالقضات عین

اي تا بدانی که سایۀ ندیده» ال«اي که سایۀ آفتاب محمّد چه آمد؟ دریغا مگر که نور سیاه را بیرون از نقطۀ و هرگز دانسته

  )248 (همان: ».محمّد چه باشد؟

است. به سایۀ محمّد(ص) تعبیر کردهاز آن در جاي دیگر  ونور ابلیس  بهنور سیاه از در یک جا او ترتیب بدین

تعیّنات رمز  زلف ،در رمزشناسی عرفانی بود.او دانسته زلفِشاهد آسمانی و ابلیس را  خالِالقضات محمّد (ص) را عین

اگر معشوق اراده  .پردة روي محبوب است تعیّنات نیز حجاب معشوق حقیقی استطور که زلف و همان و کثرات است

جمال توحید الهی را مشاهده  ،کند که زلفین خود را، که ظلمت کثرات و تعیّنات است، کنار بزند و رخ بنماید تمام عالم

 مانددر عالم باقی نمید یک مؤمن کنند و برعکس اگر زلف خود را ساکن بگذارد و حجاب از وجه وحدت برنگیرمی

 خال ).466: ک: هماناند (نه تجلّی جاللی نیز دانستهدیگر زلف را اشارت ب. از طرف )489و  486: 1371نک: الهیجی، (

) و به 501-499: همان ک:(ن ت و هویّت غیبیه، مبدأ و منتهاي کثرات و اصل و مرکز دایرة وجود استنقطۀ وحد نیز

اوّل ما «بنا بر حدیث  نور سیاه ـ که مرتبۀ فنا و محو ادراك و شعور است تناسب دارد؛جهت ظلمت با تجلّی ذات ـ 

و پیش از این تجلّی، ذات  نور حضرت محمد(ص) است ،تو مبدأ خلق حق اّولین تجلّینیز » خَلَقَ اهللاُ نوري

را تجلّی صفات جمالی القضات حضرت محمّد (ص) رسد، عیننظر میبه. استاي نداشتهالغیوب حق هیچ جلوهغیب

دو تعبیر از یک حقیقت  ترتیبدینحق و ابلیس را از تجلّیات صفات جالل، که از عالم قهر خداوندي است، دانسته و ب

نور و در آن افتد باطن کثرات و تعیّنات اتّفاق می یعنی ازطرف دیگر مشاهدة نور سیاه در عالم وحدتاست؛ آورده

  .اندیک حقیقت محمد (ص) و ابلیس هر دو جلوة

، به بهانۀ آوردن مرصادالعباددر نیز  ) 654 (وفات:معروف به دایه  القضات، نجم رازيعالوه بر احمد غزالی و عین

او ابتدا مفهوم انوار رنگارنگی را که سالک در مراتب مختلف سلوك . تاسبه مبحث نور سیاه پرداخته رباعی بُستی،

کند. به نظر نجم رازي نیز نور که رؤیت آن مقام فناءالفنا را اقتضا می نور سیاه رسیده بیند توضیح داده و در نهایت بهمی
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 باشد. او در تفاوت انوار صفات جمال و جالل گفته:ز انوار صفات جالل است که هفت دوزخ پرتویی از آن میاسیاه 

رق، و هر فهم و عقل ادراك این انوار صفات جمال مُشرق است نه مُحرق و انوار صفات جالل مُحرق است نه مُش«

  )307: 1365( .»و عقل چگونه فهم کند نور ظلمانی معانی نکند، بل که گاه بُوَد که نور صفات جالل ظلمانی صرف بُوَد

شارح ، )912(وفات:  الدّین محمّد الهیجیکس به اندازة شمسدر بین عرفا، شاید هیچدانیم، تا آنجا که میامّا،  

ناتوانی  بابِدر راز گلشندر ) 720 (وفات: شبستريشیخ محمود . ستاتفسیر و تبیین نور سیاه سخن نگفتهدر ، رازگلشن

  :استابیاتی سروده و سپس گریزي به نور سیاه زده ذات حقعقل از اندیشیدن در 

  سوزدـخـرد را جمله پـا و سر ب    سوزدـچو نور او مـلَـک را پر ب    

  شمۀ خَورـبسان چـشم سَر در چ    بُـوَد نـور خــرد در ذات انـور     

  بـصر ز ادراكِ او تـاریک گـردد    رددـچـو مُبصَر با بصر نزدیک گ    

  به تاریکی درون، آب حیات است    تـسیاهی گر بدانی نور ذات اس    

 )123-120، بیت 12- 11 :1382(

واسطۀ از غایت نزدیکی دانسته و نه بهاین ابیات، ناتوانی عقل عارف را در ادراك ذات حق در تفسیر ، الهیجی

شوند از غایت نزدیکی دیدة بصیرتشان تاریک دوري. چون ارباب مشاهدات وقتی مستعدّ قبول تجلیّات ذاتی می

 تواند آن را ببیند.نزدیک کند نمیازحد به چشم چنین است که اگر آدمی چیزي را بیش. در دیدِ ظاهري نیز اینگرددمی

سیاهی که در مراتب مشاهدات ارباب کشف و به یک معنی است؛ یعنی  یسیاهی و تاریک« آورده: 123او در تفسیر بیت 

ذات مطلق است که از غایت نزدیکی، تاریکی در بصر بصیرت او پیدا آمده و  رآید، نوشهود در دیدة بصیرت سالک می

 .»ه موجب حیات سرمدي است پنهان استدر درون آن تاریکی نور ذات که مقتضی فناست، آب حیات بقاء باهللا ک

)1371 :84(  

 بحث در ادامۀ ،رد اما ويتا اینجا تفسیر او از نور سیاه با گفتۀ شبستري و نظر دیگر عرفا در این باب، تناسب دا

  ور، تفسیر دومی را نیز مطرح کرده: در باب بیت مذک خود
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تواند بود که مراد به سیاهی، کثرات و تعیّنات باشد؛ زیرا که کثرات بحسب ذات خود ظلمت و عدمند و وجود می«

ه و خود را به رنگ عالم به خود النّور به صُوَر جمیع اشیا ظاهر گشتنماید تجلّی ذات حق است که به اسمکثرات که می

یعنی در درون این ظلمات کثرات، آب حیات وجود واحد مطلق مخفی » به تاریکی درون آب حیات است«نموده است. 

  ). (همان»و پنهان است که هستی و حیات همۀ اشیا از اوست

نماید الهیجی متناقض می القضات از نور سیاه و حتی تفسیر اول خودِاین تفسیر در نگاه اول ظاهراً با تفسیر عین

یابیم. چون القضات از نور سیاه مفهوم تفسیر دوم الهیجی را بهتر درمیتر به تفسیر عینحال آنکه با نگاهی دقیق

 ،ذکر شدچنان که در رمزشناسی عرفانی زلف، آن و دانستهور ابلیس القضات ابلیس را زلف معشوق و نور سیاه را نعین

تعبیر دو رمز کثرات و تعیّنات است. پس سیاهی را در بیت شبستري چه نور ابلیس فرض کنیم و چه کثرات و تعیّنات، 

گر در تفسیر اول، . به بیان دیو درواقع تفاوت فقط در تعابیر و الفاظ عرفاست و نه حقیقت نور سیاه انداز یک حقیقت

الهیجی به باطن و اصل نظر داشته و در تفسیر دوم به ظاهر و تجلّی اشاره دارد بنابراین او در این دو تفسیر دو مرتبه از 

  یک حقیقت را بیان کرده است.

 تعبیر کرده و سخن گفتن درباب حقیقت آن را امري شب روشنشبستري، درپایان بحث در بابِ نور سیاه، از آن به 

  است:باریک و دشوار دانسته

  میـانِ روز تـاریــک شـب روشـن    گویم که هست این نکته باریکچه می    

  سـخن دارم ولی ناگـفتن اولی است    در این مشـهد که انوار تجـلّی اسـت    

)129- 128 ، بیت12: 1382(  

تعیّنی همانند شب است و رنگی و بیرا نور سیاه و ذات احدیّت دانسته که از جهت بی شب روشنالهیجی مراد از 

توان چیزي را ادراك کرد در رؤیت ذات، یعنی مرتبۀ فناي مظاهر، نیز ادراك و شعوري باقی طور که در شب نمیهمان

 ودات به تجلّی ذاتی حق نمودهشود و روشن از آن نظر گفته که همۀ موجها و قیود محو میماند و همۀ نسبتنمی

  )88: 1371شوند. (می
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  هاي الهیجینور سیاه در واقعه

سه جا به مشاهدة نور سیاه اشاره در  هاي خودبین واقعه در ،عرفانی است یاتاز صاحبان تجرب خود ، کهالهیجی نیز

  :استکرده

است؛ از سرخ و زرد و سفید و کبود. و این فقیر، ام و کوه و صحرا از الوان انوار دیدم که در عالم لطیف نورانی«

بار دیدم که همۀ عالم را نور سیاه فروگرفت و آسمان و یکخودم. بهوالۀ این انوارم و از غایت ذوق و حضور، شیدا و بی

ازآن به شعور شدم. بعدیزمین و هوا و هرچه بود، تمام همین نور سیاه شد و این فقیر در آن نور سیاه، فانی مطلق و ب

  (همان). »خود آمدم

دیدن انوار  است: آثاري، افعالی، صفاتی و ذاتی.بحث از انواع تجلّی آن را به چهار نوع تقسیم کردهالهیجی در 

ی. در تجلّیات افعالی اي است براي دریافت تجلّیات صفاتی و ذاترنگارنگ از تجلّیات افعالی حق است که مقدّمه

کند اما در تجلّیات صفاتی حق با بز، کبود، سرخ، زرد و سفید بر قلب سالک تجلّی میهاي سحضرت حق به صورت نور

شود که ازین صفات با عنوان صفات سبعۀ ذاتیه نام صفات حیات، علم، قدرت، ارادت، سمع، بصر و کالم متجلّی می

. افتدجلّیات صفاتی اتفاق میبرند و به اعتقاد الهیجی تجلّی حق به صورت نور سیاه نیز در همین مرتبه یعنی تمی

نک: ماند. (شود و علم و شعور و ادراکی براي او باقی نمیدرنهایت در تجلّی ذات نیز سالک فانی در ذات حق می

حق نامیده » تجلّیات افعالی«و آنها را  که الهیجی در آستانۀ رؤیت نور سیاه مشاهده کرده نورهاي رنگی را). 130: 1371

ابتدا عارف  در آغاز مکاشفات، مثالً؛ استقائل شدهاي مفهوم ویژههریک براي و  دانسته »هاي احوالرنگ«نجم کبري 

که نجم دایه آن را حاصل امتزاج نور روح یا نور ذکر با  کندرا در هیئت ابري کبود مایل به سیاه مشاهده می لوّامه نفس

دنبال آن با غلبۀ نور روح کند و بهگري میشود نور سرخ جلوهداند. سپس وقتی ظلمت نفس کمتر میظلمت نفس می

. رنگ سبز آخرین کندگري میرود و نور سپید جلوهکه ظلمت نفس کامالً از میان میشود تا جایینوري زرد پدیدار می

رسد که نور حق را قلب است. درنهایت سالک به جایی میدرخشد و رنگ حیات ماند و میرنگی است که باقی می

نجم رازي، ، 20-16: 1388نک: نجم کبري، (شود کند و فانی میو حدّ آشکارا مشاهده می رنگ و کیفحجب و بیبی
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به مشاهدة نور  ،مختلف انوار رنگی مکاشفۀپس از و  روحدن ش تراكگام با پبهدرواقع سالک گام). 306-307: 1365

   .2شودسیاه نائل می

بندند و به گیرد و ریسمانی از نور در وي میفرومی بیند که نور سیاه تمام عالم رااي دیگر میالهیجی در واقعه

رسد و سپس با گذر از عرش تعیّن به عرش می گذرد،کشند. او از هفت آسمان میناپذیر او را باال میسرعتی وصف

کند و را مشاهده مییف و جهت خدا کمّ و کِگردد. الهیجی تجلّیات بیعلم مجرّد میدهد و جسمانی خود را ازدست می

بعدازآن بقاءباهللا یافته، دیدم که « گوید:آید و درنهایت میشود و باز به خود میهربار با رؤیت هر تجلّی فانی مطلق می

قیّوم و مدبّر عالم منم و همه به من قائمند. در آن آن نور مطلق منم و ساري در همۀ عالم منم و غیر از من هیچ نیست و 

توان نمود و غیر هاي عجیب غریب در ایجاد عالم بر من منکشف شد... که تعبیر از آنها کماینبغی نمیحال حکمت

  .)194: 1371. (»رسداحب حال به ذوق ادراك آن نمیص

ور سیاه تصویر کرده دقیقاً با سخن نجم کبري آنچه که الهیجی در واقعۀ باال از عروج خود در هنگام مشاهدة ن

: 1388 نجم کبري، نک:مطابقت دارد. (» تمکین«هاي هفتگانۀ وجود و رسیدن به حیات قلب و مقام درباب عروج از چاه

هاي هفتگانۀ وجود تا رسیدن به مشاهدة نور سیاه تعبیري است از حرکت سالک آسمان یا چاه) درواقع گذر از هفت21

  تب روح خود تا رسیدن به مقام فنا و غرقه شدن در ذات حق.  در مرا

یکبار است و بهنهایت نورانی ایستادهبیند که در کنارة دریاي آب روان در صحرایی بیاي دیگر الهیجی میدر واقعه

شراب در حلق او یف، پیوسته تعیّن و کِ بیند درحالی که حضرت حق بیدر حال طیران می مملو از نورخود را در گنبدي 

یک نور واحد ... ناگاه دیدم که تمامت عالم از آسمان و زمین و عرش و فرش و غیره « گوید:ریزد؛ در همین حین میمی

متمثّل به رنگ سیاه شدند و من نیز همین نورم و هیچ تعیّن دیگر از جسمانی و غیره ندارم و مجرّد علمم و بس، 

بار یکدهد. صدهزاران دریاي شراب از این نور بهب هم از این نور به من میجهت و کیف دریاهاي شراحضرت حق بی

... آنگاه اند، همه در این نور غرقند و همه این نورندمّل اولیا که بودهو در آن حال معلوم من بود که تمامت کُ. آشامیدم

نیست و همه عالم به من قائمند... و منم و غیر من هیچ  ریه در جمیع اشیا منم و هرچه هستدیدم که حقیقت واحدة سا

. »خودي بودمین روز در آن سکر و بیهمه به ظهور من ظاهرند. بعدازآن، از آن حال واقف شدم و با خود آمدم و چند

)1377 :523(  

                                                           
کنند درواقع نشانگر یک هماهنگی بین پوشند و در مراتب باال جامۀ سیاه بر تن میمعتقد است اینکه صوفیه در آغاز جامۀ کبود می . کربن2

  )162 :1383 ،کربنجهان درون و برون آنهاست. (ر.ك: 
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 اتفاق هنگامییعنی این دیدار  است.مقدّمۀ مشاهدة نور سیاه عبور از کثرات و تعیّنات  ،در هر سه واقعۀ یادشده

  .اندنور سیاه تعبیر کردهمشاهدة آن به  است و عرفا از اند و مرتبۀ تجلّی ذاتیافتد که همۀ اعیان فانی شدهمی

در صفات جالل حق و رؤیت نور ذات از مکاشفۀ تجلّیات ) 606 (وفات:ت روزبهان بقلی شیرازي اروای

کند ولی روزبهان صریحاً به مشاهدة نور سیاه اشاره نمیت الهیجی نیست. هرچند شباهت به تجربیابینیز  االسرارکشف

 حاالتی که بر روح او پس از رؤیت نور ذات مترتّب است به احواالت الهیجی پس از مشاهدة نور سیاه شباهت دارد.

  خواهد تا او را به مشاهدة ذات مخصوص گرداند: اي از خدا میمکاشفهدر خالل  االسرارکشفروزبهان در 

در این منزل موسی و «پس گفت: » الهی، سیّدي و موالیی... قِدم صرف و بقاي محض را به من بنماي«تم گف«... 

اي از نور ذات ازلی، جلّ و عالي خویش را بر من آشکار پس حق تعالی ذره» کنیمعیسی [علیهماالسالم] را هالك می

مرگ و پایان عمرم در آن فترت، و  ر نتیجۀ آن ازس ددر آید و محو و نابود شود. پهنمود، نزدیک بود روحم از کالبد ب

  ). 124-123: 1383ارنست، » (بود به سختی ترسیدمحالت مزاجی که در آن ساعت بر من عارض شده

نیز نور سیاه را از انوار صفات جالل دانسته بود و محرق  مرصادالعبادتر اشاره کردیم صاحب طور که پیشهمان

 یا تجلّیات جالل در این تجربۀ عارفانه و تجربیات مشابه آن پس از مواجه شدن با نور ذاتنیز روزبهان عقل و ادراك. 

  شود. کامالً از خود غایب و شعور و ادراکش مستغرق در ذات حق میهمچون الهیجی 

یر شهود در تفس است. او، نیز جالب توجّه بودههانري کربنپژوه فرانسوي، مسألۀ نور سیاه براي مستشرق و عرفان

تواند دیده شود، درست از این رو که خود مایۀ دیدن است. ما نور را نور نمی«معتقد است  نور سیاه در عالم وحدت

توانیم نور را ببینیم و بینیم... هنگامی که چیزي نباشد تا نور را دریافت کند ما نه میاش را میبینیم، تنها دربرگیرندهنمی

ی عارفبنابراین ). 169 - 168: 1383( »یابیممیرود... پس خود را رویاروي تاریکی آن فرومینه جایی را که نور به کام 

ور است تعیّن و تکثّري پیش رویش نیست تا نور حق در در دریاي وحدت غوطهو  گذشتهدر که از تعیّنات و تکثّرات

  شود.می جلّی ذات حق ــ ت شاهد نور سیاه پس آن تجلّی کند

فَخَلَقتُ الخَلقَ لِکَی  مخفیاً فأحبَبتُ أن أُعرَف زاً کُنتُ کن«معناي حدیث قدسی  شاید از نور سیاه با این تفاسیر حال

در  ،تا زمانی که در اسماء و صفات تجلّی نکرده ،دریابیم که ذات حقنیز بهتر را  )386: 1388نیا، صدري( »أُعرَف

دانست؛ ذاتی که هنوز به تعیّن و تکثّر جلوه  گنج پنهاناختفاي تام است و شاید بتوان نور سیاه را تعبیر دیگري از همین 

  الغیوب است.نکرده و غیب
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کلیدي براي درك معناي طیفی از واژگان عرفانی است که در اشعار برخی محققان معتقدند فهم مفهوم نور سیاه شاه

و... را که » نقطه«، »چشم سیاه«(خال سیاه)، » خال هندو«مثال اگر بخواهیم تعبیراتی همچون اند؛ فتهفارسی به کار ر

اند عارفانه تفسیر کنیم باید با مفهوم عرفانی نور سیاه از منظر عارفان آشنا باشیم. فراوان در اشعار عارفانه ذکر شده

  )225ـ224: 1393(زمانی، 

  گیرينتیجه

شویم؛ نمایی است که در نگاه اول به متون صوفیه با تعابیر مختلفی از آن روبرو میحقیقت متناقض نور سیاه درواقع،

القضات از آن به نور ابلیس یاد تعبیر کرده، عین زالی از آن به اختفاء در کُنه الّابُستی آن را فراتر از نکتۀ ال دانسته، احمد غ

. اما حقیقت آن است که اینها همه تعابیر استنیز شب روشنش خواندهو شبستري  کرده و به نهنگ سفید تشبیه نموده

غلبه عارف  ی که به دنبال شهود تجلّیات جاللی و یا مشاهدة نور سیاه بر روح و جانحاالتاند. از یک حقیقت یمختلف

مکاشفۀ صفات جاللی یا در احوال روزبهان بقلی در هنگام و هاي الهیجی در واقعهچنان که کند نیز یکسان است آنمی

شود. البته ادراك حقیقت نور سیاه، شعور و ادراك عارف فانی و محو در ذات حق می ،بینیم؛ یعنی در آن مرتبهمی

توان آن بود، حقیقت واالیی است که جز با تجربۀ شخصی، نمیاش بر آن تأکید کردهچنان که الهیجی خود در واقعههم

  حقیقت دریافت.را به
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