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 عنوان:

 نوردرقرآن کریم ومثنوی مولوی

 1بابانژاد معصومه

 چکیده:

مباحث مهم می باشوود و فان وفیلسوووفان ازعاران وچه درمیان مچه درمیان متکلّپرمعنی بوده و  مباحث مهم وبحث از نوریکی از

 "ص"قرآن نیز برای نامیدن خدا و حق وگاه نیز مختص پیامبر اکرم مقدس ومحل ّپرسوووتو بوده اسووو  و در ادیان کهن ،نزد 

 نقفلاسده و متکلمان و مدسران قرآن هر کدام دلایلی متآن اسووتداده شده اس  ماما بر مبنای نور وگاه نیز برای نامیدن قرآن از

اطلاق اسوووم معتقداند که و (257:12582و)طباطبایی، (282:1282جعدرالسوووبحانی،)دماننموده نبودن خداوند، ارائه "جسوووم"بر 

زمانی که  ، جسم اس وعارض بر خواص جسمعنوان جسووم و یا ازوس باشوود که بهمحسووتواند به معنای نوررخداوند نمیب "نور"

کننده  االاهی، ذات پیدا و پید که ذاتبلکه به این معناس  مادی نیس   حسی و به معنای نوراسوو  این نورمیگوییم خداوند نور

ا و روشن اس ، چیزی او را خود پیدچیزی از پرتو ذات اوس م ولی او هرکننده اسوو ، پیدایی و روشنایی نروشووواسوو ، روشوون

گیری از س  با بهره امّا در میان عارفان مولانا توانسووته ا."اسوو خدا نور"توانیم بگوییم:رو میاینروشوون نسوواخته اسوو م ازوپیدا 

 وآن را وسووویله ای برایعنصووور نور والبته با یاری از آیات قرآنی در مثنوی معنوی آن را درمعانی مختلدی به زیبایی م رن کند،

 روان راه معرف  معرفی کند چیزی که ما در این مقاله سعی کرده ایم به آن بپردازیم.راه

 

 

 

 

 

 

 

 

 نور،قرآن کریم،مولوی،مثنویکلیدواؤه:

Review: 

The discussion of Nourika is one of the important and meaningful topics, and among theologians and 

among the mystics and philosophers, it is important and important to the ancient religions, holy places 

and places of worship, and in the end it is also for the Prophet (pbuh) The Qur'an has been used, but 

based on the light of the philosophers, theologians and commentators of the Qur'an, each one has 

provided proof of God's "nonfirmness" (Ja'far al-Boshani, 282: 1382) and (Tabatabai, 275: 13789), and 

believe that the use of the name " Light "can not mean the sensible light which is the object or object 
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of the body and is a blessing of brute force when we say that God Wonder Nurat This light does not 

mean the sensory and material light, but it means that the divine nature is intrinsic and revealing, it is 

bright and shining, the appearance and brightness of everything is from the light of its essence, but it 

is self-evident and clear. , He did not find anything and he did not find it; therefore, we can say: "God 

is not light." But among the mystics of Rumi, he has been able to apply it in a different way with the 

help of the Qur'anic verses in spiritual masnavi, and this It is a means for the corridors to introduce 

the path of knowledge, which we have tried to address in this article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه: 

حکم  پارسووووی پا ازاسوووولام اسوووو .اگرچه قبل  برترین کتوواه های ادبیات عرفانی کهن فارسووووی و مثنوی معنوی یکی از

 س ح ادبی اده کرده بودند ولی مثنوی مولوی ازقالب شووعری مثنوی استد هم از ع ار ی وسوونای ازمولوی،شوواعران دیگری مانند

نگونه اند.همانام نهاده  این هم فراتر از را برخی پا و اس .برخی ازادیبان ،مثنوی راتالی کتب آسمانی خوانده اند اتری برخورداربال

حی الهی و سرمایه ای که سبب تالیف مثنوی گشته همانا چشمه ی فیض و که سر مثنوی دریافته میشود که ازبسیاری ازاشعار

 و گیر وحی آن مولانا روحی اوه برعل و مثنوی مولوی( )همایی ،جلال الدین،تدسیراس  مشهودجای جای مثنوی  این در اس  و

 اشته اس .یری در مثنوی به جای گذبه شکل چشمگ را خوداین رون  وحی شناس داشته و
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 گردون یک بشیرروحهای غیب گیر*** وحی ناوردی زنبودی  گر

آن جه  اس  که برای بشر سرگشته ی امروز پیام  رسی اس  مبلکه ازات فادبیا قدیم آثار که از آن رو وی نه ازالبته اهمی  مثن

)همایی "عقاید اوسووو . لب لباه جمیع افکار و جوهر صوووافی خالص و روشووونگر همه ی احوال و" ووارسوووتگی دارد. رهایی و

 ویُّّثنَالمَ"گوید:می و کندمعرفی می"اصول اصول اصول دین" و "کشاف قرآن ":(مولوی در مقدمه ی مثنوی معنوی آن را1251،

)صادق "...رآنَافَ القُّشووّ کَ داءٌ ...وَشووَ  هُّنَّإِ ثیراً وَلُّّ به کَضووِ قین ...یَالیَ صووول وَالوُّ سوورارِاَ شووفِین فی کَالدّ صووولِاَ صووولِاَ صووولُّاُّ وَهُّ وَ

 ون می توان تابشوووی از معنوی راقرآن تأثیر پذیرفته اسووو  به گونه ای که مثنوی  جای جای مثنوی از (مولانا در11:1281زاده،

 جمله جامی آن را قرآن پارسی نام نهاده اند. شاعران از رقرآنی دانس  به گونه ای حتی برخی از

 زبان پهلوی مثنوی مولوی معنوی *** هس  قرآن در

 وحدت وجود میداند. سرانجام آن را قرآن برای رسیدن به معرف  الهی بهره جسته و واقع مولانا از در

 نوی مادکیان وحدت اس   *** غیر واحد هر چه بینی آن ب  اس مث

شان نت بیق آن با آیات قرآنی  بهره گیری از مثنوی مولانا و این مقاله به آن پرداخته میشود و که در نیز خصوص مبحث نور در

نزد فلاسده  هم در زد عرفا ون هم در آیات قرآنی بهره جسته اس  .مبحث نور خصوص مباحث گوناگونی از می دهد که مولانا در

مباحث نظری  یا از دیرباز بسیار مورد پرداخ  قرار گرفته و ملل از ادیان و زنزد بسوویاری ا هم در هنر و اهل اده و نزد هم در و

ینایی بمتون گذشووتگان به معانی مختلدی از جمله تابندگی ، جلا، رونق ، قوه ی  آثار و در و میباشوود ویا از مباحث عملی بوده و

 لاد میرسد.سابقه ی کاربرد آن به هزاره های قبل از می چشم ، روشن کننده و...به کاررفته اس  و در

 

 

 

 

 

 نور در لغ :

اس  که در مقابل   فروغ سناء و ، ضیاء روشنایی ذاتی ، ، تاه ، سنا ، سووو ، روشوونی ، روشوونایی : لغ  مترادف با کلمات نور در

 ظلم  به کار میرود . کلمات تیرگی ،تاریکی و

 آن قمر را نور خواند این را نگر و    شما را قرآن ضیا خواند ای پدر ***

 خوان از نَبا ن ِ خورشید این فرو   ***   نور از آنِ ماه باشد وین ضیا

  اس . قح بعین اشیاء ی ئرو لان صوفیه در اص ضیاء بکسر ضاد معجمه ، روشنائی و صوواحب کشاف اص لاحات الدنون میگوید:

 عین او را بعین باقی بین ***   دیده بگشا خدای را می بین                                  

 (1255)دهخدا، 
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 تعریف حکما از نور:

عالم  بین عالم انوار و عدم النور دانسووته و اغلب حکما تعریدی از نور ارائه داده اند از آن جمله سووهروردی عالم مظلم را ظلم  و

ا ضعف ب لحاظ شدت و د از نظر سووهرودی واقعی  های مختلف ، چیزی غیر از نور نیسوو  که ازراب ه ی علَی برقرار میکنمظلم 

 به همین دلیل باد به وسووویله ی آن باید تعریف شوووود و شوووکار میشوووودهمه چیز به وسووویله ی نورآ و ت دارندیک دیگر تداو

 (121:1252سهروردی،))

مظهر هویات وموجد  محقَق حقایق و از اسماء الهی می داند که منور انوار وسوره ی نور یکی  27آیه  ملاصدرا نیز لدظ نور را در

نور را وادی الهی می داند که در عالم هسووتی بر قلب انسووان عارف وارد  "تعریدات"در کتاه  و (217ماهیات اسوو .)ملاصوودرا،

 (28)صادق زاده،میشود

 نزد ادیان: ردر نو

 "شووویدان شوووید"یا"الانوار نور"مله زرتشوووتیان برای نامیدن پروردگار از نور به عنوان بل از ظهور اسووولام ازجی از ادیان قبرخ  

 "فر "یا  " خور"(25:1283ای از انوار بی کران الهی اس  )مهرین ،ذره  اند که هر نوری که وجود دارد معتقد اسووتداده میشد و

گانو میشود که از طرف خداوند به آن ها اع ا میشود)صادق  تعالی دارنددر اوستا که نیرویی از طرف خداوند اس  که موجب 

مبشوور رسووتگاری و نور م لق  میترا پیامبری اسوو  که رهنمون به نور میشووود،پیامبر آزادی و در آیین میترا، (و11:1281زاده،

 اسیر روی میدهد ذرات نور ظلم  به دنبال جنگ عظیمی که میان سپاه نور و در عرفان مانوی نیز و(117:1252اسوو .)رضووی،

گرفتار سرنوشتی میشود که باید با ریاض  بکوشد رون خود را که  ظلم  میگردد و تن آدمی اسیرعالم ماده و ظلم  میشووود و

سرچشمه ی همه  نور در میان صابئین نیز (و21:1252نورالانوار وصل کند)رضی، اسوویر این تن خاکی شده اس  به اصل خود و

در میان یهودیان نیز اولین زشتی ها میدانند. و عالم ظلم  را سوورچشوومه ی همه ی پلیدی ها وایی ها سوو  زیب ی خوبی ها و

 اس  "نور" مخلوق

و در اسلام نیز برای خداوند به طور "پدر نور هاس  "یا و "نور" و "خدا"یا  و "نور " و "کلمه"و در بین مسوویحی  نیز مسوویح  

 استداده می شود."نورالانوار"نور به عنوان  اخص از

سوولوع عارفانه در سدربه الی الله  رسوویدن به حق در مسوویر سوویر و اما در میان عارفان نیز کار برد نور برای شووناخ  معرف  و

 ی وتاز آن برای بیان مباحث معرف کاربرد دارد اما هیچ عارفی به مانند مولانا درآثار خود تا آن حدی که مولانا به نور اندیشیده و

 افکار ه های مهم برای شناخ  اشعار وی و  تا آن حدی که می توان یکی ازواژاسوو  اسووتداده نکرده اسووتوحیدی بهره گرفته 

ه به گا و "نورالانوار "گاه ازآن به نام خدا به عنوان  ینی متداوت در مثنوی به کار برده اسوو  ووانور را با عن مولانا بهره جسوو . و

به طور  ازآن دریاف  می نمایندمانسووووان ها مینامد که نور خود را  عنوان رأس انوار همه ی موجودات و نام حقیق  محمدیَه به

 ن جمله می توان علاوه برمین گوناگونی به کار رفته که از آبار در مثنوی آمده اسووو  و در مضوووا 172کلی میتوان گد  که نور 

عقل  نور دل مؤمن ،نور رون،نور وسووی ،نورآدم ،نورایمان ،نور اولیای حق،نور وحی ،نورم نور محمدی به نور جان انبیاء، حق و نور

 اشاره کرد.)صادق زاده،وجان ،نوردیده ،نور حسام الدین چلبی ،اصحاه کهف و...

 میان ادیان باستان: در نور

مورد  بوده ،این عنصر روزگاران کهن دارا ه بدوی ،ازچ زندگی بشوور،چه اقوام متمدن و در "خورشووید" نقشووی که نوربا توجه به 

 از عدب و گرفته یزدی نیرومند مورد ستایو قرارایران باسووتان قبل اززرتشوو  به صووورت ا بزرگداشوو  بوده اسوو  در سووتایو و

چرا که آتو تنها پدیده و ماده ای ،مذهب زرتش  نماد راستی اس  ور و آتو درن آفریده ای میان هزاران آفریده شد،زرتشوو  

همیشه و در همه حال به سوی بالا حرک  می کند و ماهی  اصلی خود را  و تی را درخود نگه نمی داردو پلشاسوو  که پلیدی 

 ظهر و آشکارکننده دیگران اس .را روشن و نورانی می کند. آتو م ظ کرده و خود می سوزد و جهانیدح
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  مهر پرستی در دوران پیو از زرتشمآیین برپایه ی پرسووتو نور بوده اس   ین آتو پرسووتی درمیان زرتشووتیان کهآیعلاوه بر

دیوالی یا جشوون نورنیزکه درهندوسووتان وجود داردنیز نوعی دیگر از جلوه ی پرستو نور نیز برپایه ی پرسووتو نور بوده اسوو ،

صدی از "و در کل به معنای  -"ردیف و صف "نور آوالی به معنای )دیپاوالی)نام دیوالی، تحریف شووده واژه درمیان ادیان اسوو  

ا ها تترین کلبه ها، از فقیرانههای آن اسوو . تمام خانهاسوو . درواقع نمایو نور در این جشوونواره یکی از جذابترین بخو "نور

  .شوندمیروشن  لاکشمیبرای تبریک و سلام به " دیا"ترین کاخها، با نور نارنجی رنگ فانوسهایی به نام  اشرافی

 هر روز خاص از این جشنواره و به وختن چراغ دانو در بین مردم به معنای درع فلسدهنشووانه دانو اس  و افر یا دیپ سفانو

  .اس عمل درآوردن این فلسده، در زندگی روزمره

 نوردرنزدعارفان:

نور در وضع نخستین نزد عوام و در وضع دوم » :غزالی در کتاه مشووکاه الانوار سه درجه برای نور قائل شده و چنین می نویسد

خواص و در وضووع سوووم نزد خواص الخواص شووناخته می شووود... نیرومندترین و بارزترین ادراکات عوام، حواس اس  که از نزد 

جمله آن حا بینایی اسوو . اشوویا با توجه به حا بینایی بر سووه قسوومند: دسووته ای از آنها که به ندسه دیده نشوند، هم ون 

انند ستارگان که اشیای دیگر را به مدد آنها نتوان دید. دسته ای دیگر که اجسام تاریک. دسته ای که خود به خود دیده شوند م

به ندسووه دیده شوند وسیله رؤی  غیر خود نیز می گردند، هم ون خورشید و ماه و چراغ و آتو های برافروخته. نور نامی اس  

بی نور افتد نام نور اطلاق کنند... به طور که بر دسووته سوووم اطلاق می شود و گاهی بر آن ه که از احسان نورانی بر ظاهر اجسام 

ی  و کلی باید گد  که نور عبارت از آن اسووو  که خود به خود دیده شوووود و نیز باعث رؤی  غیر خود شوووود. این تعریف ماه

  .حووووووووقوووووووویووووووووقوووووووو  نووووووووور در وضوووووووووووع نووووووووخسوووووووووووتوووووووویوووووووون اسووووووووو

ن نور جز به مدد چشووم )سووالم( دیده از آن جایی که ای»غزالی در ارتقای معنای نور گامی مهم برمی دارد و عنوان می کند که 

نمی شووود و به ادراع درنمی آید لذا برای ادراع، رون بیننده نیز رکنی مهم اس  و حق آن اس  که برای آن هم نام نور یا نور 

او با این اسووتدلال از نور ظاهری محسوووس به نور دیگری که پنهان و نامحسوس اس  پی می برد و این نور « ظاهر منظور گردد

 ، فلسده و عرفان،الهام صابری(ر)مقاله ی نو و (12:1211-11)غزالی،.همان نور در عرف خواص اس 

 فلسده ی اشراق: در نور

هن متون ک ضیاء وسنا وشید وفروغ اس . در اسوو .نور به معنای روشوونایی و«نور»یکی از کلمات کلیدی فلسووده اشووراق، کلمه 

عارفان، عبارت  اصوو لان صوفیان و در معنای فلسوودی و باطنی اخذکرده اند. نور فارسووی از معنای ظاهری این کلمه، نظم و نثر

 .عالم ظاهری اس  اس  از تجلی حق به اسم ظاهر که منظور وجود

فلسده مشاء وجود در تقسیم  که در فلسووده مشوواء اس . و همان ور در« وجود»کلمه  مترادف با« نور»فلسووده اشووراق، کلمه  در

حکم  اشراق به دو قسم بالذات و بالعرض تقسیم شده و نورحسی را  در ذات و بالعرض تقسیم می شود. نوراولیه به دو قسووم بال

 آنها عبارتنداز: ترکیبات مختلدی در فلسده اشراق بکاررفته اس . برخی از بالعرض نامیده اس . اص لان نور در

 .اتم : کنایه از ذات خداوند و مبدأالمبادی اس  نور

 ایه از ندوس مدّبره اس .اَخَا: کن نور

   .اس   اَخَا یا ندا مدّبره و همان ندا ناطقه در فلسده مشاء نور اسدهبد: کنایه از نور

 اَعظَم: کنایه از ذات خداوند اس . نور

 متعال اس . اَعلی: کنایه از ذات خداوند نور

Commented [11]:  دیپاوالی یا دیوالی )جشن روشنایی( مراسمی
این روز خوبي بر بدي غلبه كرده است و  است که هندوها معتقدند در

نور و روشنایي جایگزین سیاهي و تاریكي شده است و از این رو طي 
پنج روز هر شب فانوس ها و چراغهایي را روشن مي كنند و به آتش 
 .بازي مي پردازند تا خاطره آن پیروزي را گرامي بدارند

Commented [12]:  الکشمی" یا "مهاالکشمی" ایزد بانوی"
وز بختی در آیین هندو است .الکشمی را به سان زنی توانگری وپیر

که بر روی گل نیلوفرآبی ایستاده است ،تصویر کرده اند.به همین دلیل 
،اورا به نام پادمریا)کسی که نیلوفر دوست دارد(نیز میخوانند. او 
همسر خدای ویشنو است که هندوان در جشن دیوال وی را نماز 
 میبرند.
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     اول اس . اَقرَه: نوری اس  که نسب  به خداوند، صادرِ نور

 متعال اس .  کنایه از ذات خداوند اَقهر: نور

 الانوار: همان ذات واجب الوجود در فلسده مشاء اس . نور

    نوربارق: نوری اس  که از ناحیه خداوند بر دلِ اهل تجرید بتابد.

 نوربرزخی: نوری که در اجسام اس .

 نورپَسین: کنایه از حضرت پیامبراعظم اس .

 نورحقیقی: کنایه از ذات خداوند اس .

 عالی، و به معنای هریک از انواراس  که پائینتر از نوردیگر قراردارد. نسب  به مافوق خود، سافل نام دارد. نورسافِل: مقابل نور

 نورسانِح: هرنوری اس  که از اعلی به مادون می تابد. آن ه از نورمافوق به نورسافل بتابد.

 اجسام و برازخ موجود اس  . مثل نورخورشید و ماه و....نورعارض: مقابل نوربالذات اس . و آن نوری اس  که در 

صوفیان، فروغ و روشنی اس  که  فلسده اشراق، کنایه از ذات حق تعالی اس . و نزد نوراللّهی: نزد حکمای اسوولامی و ازجمله در

 از سوی خداوند به موجودات می رسد. مثلا نظامی می سراید:

 اللّهی سایۀ نور خود که تو رو***  مهی سایه نداری توکه نور

 خواجوی کرمانی، کارهای لغو و لهو را خالی از این فروغ دانسته و می گوید:  و

 امر ز نواهی مخواه حکم او***   الهی ز ملاهی مخواه نور

  و از و والاتر اسنورالانوار: نورالانوار کلیدی ترین اص لان فلسده اشراق اس . این نور از همه انوار دیگر و برازخ و هیات ها بالاتر 

 شیخ و اسوو  شووده موسوووم  هم «قهار نور» و «اعلی نور » و «اعظم نور » و «مقدس نور» و «محیط نور»  این جه  به نامهای

 موجود دیگری چیز هیچ نورالانوار ورای اینکه اسووو  مسووولم آن ه. برد می نام نورالانوار از اسوووامی این با گاهی اشوووراق

شراق برای ذات خداوند اس  چون نور اتم و نورالانوار توسط ملاصدرا نیز در اسدار برای ا فلسده در نیز دیگر اصوو لاحاتی.نیسوو 

 خداوند کاربرد دارد سهروردی می گوید:

 ومِ القیّ  وَ  ورِ النّ  وَ حیطِالمُّ ورِالنّ وَ نوارِالاَنورُّ وَهُّ وَ نورُّ هَرائِوَ یاَلَ وَ ورِنّها الهیاتِ وَ خَرازَالبَ وَه َضَالعارِ ه وَمَالقائِ نوارَلاَهی اَنتَن یَاَ بُّجِیَفَ"

 "رآخَءُّی ه شَرائِوَ یاَاذلَ قِ لَالمُّ نیُّّالغَ هوَو َ ارِهّالقَ ورِالنّ هوَ علی وَالاَ مَعظَالاَ ورِالنّ وَ سَدَّقَالمُّ ورِالنّوَ

در « واجب الوجود»پارسیان و زرتش  و معادل حکم   نورالانوار در اصوو لان حکم  اشراق، معادل نورجاویدان )هاهورامزدا( در

فلسووده مشاءاس . و بحث پیرامون آنها در این اصل فلسدی مشترع اس  که از وحدت کثرت صادر نمی شود )هالواحد لا یصدر 

منه الا الواحد(. احکام واجب الوجود از یک سوووی وشووناخ  امشوواسووپندان در حکم  زرتشوو  و شیوه خداشناسی و الاهیات از 

دگاه زرتشوو  و جهان بینی او و مثل افلاطونی و عقول عشووره یا خردهای ده گانه نزد ارسوو و و اصووحاه فلسده او بسیار مهم دی

 اس .

تعبیر می شود سهروردی آن را  در مدهوم گاتایی ازدیدگاه زرتشوو  خداوند اهورامزدا اس  که به نور جاودان و روشنایی جاودان

 دچن دلایلی نبرده کار به را اهورمزدا یعنی خداوند شناخته و مرسوم نام سهروردی روی چه از اما. اس   کرده بیان الانوار نور  با
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ان کرد. روشن تر از همه آنکه وی به سوی عرفان و ذوق و شهود توجه داشته و همان اص لاحی را برگزیده اس  که بی توان می

  و روشوووونووایی جوواودان« شوووویوودان شوووویوود»نی: در ایران قوودیم بین حکمووا جنبووه عرفووانی و شووووهودی را داشووووتووه یع

 تدسیرعلما ازنور:

ویا اول کسی که گ اول کسی که طلب نور کرد از نور خدا ومیگوید: سوره ی نور از تدسیر در مقام نور صدرالمتالهین شیرازی در

نور خدا اس  و به واس ه نور همان عبد اعلی و عقل اول و ممکن اشرف و حقیق  محمدیه اس  که او چراغ   لا اله الاالله بود به

او جمیع ماهیات طلب نور و روشوونایی می کنند، و واقع شووده در فضوواء قابلی  وجود و هویات سوواکنه در هواء خانه های اهل 

ذات نبی صوول الله علیه و آله مانند آیئنه ای صیقل زده  محب  و عبودی  ممبدع وجودی که افاضووه کننده خیر وجود اسوو . و

اذی و موازی بووا وجووه نور اعظم قرار گرفتووه و خووداونوود ذو الجلووال والوواکرام بر او تجلی نموده شوووووده اسووووو  کووه محوو

 )صدرالمتالهین،تدسیرسوره ی نور(.اس 

 کلام علامه طباطبائی: در نور

 کلمه نور معنای معروفی دارد و آن عبارت اسوو  از چیزی که اجسووام کثیف )قابل رؤی  و دارای حجم و وزن( را برای دیدن ما

گردد و خود نور برای ما به خودی خود مکشوف و ظاهر اس  و سووازد که هر چیز مادی توسووط آن ظاهر و هویدا میروشوون می

های موجود در آن( پا نور چیزی اس  چیز دیگری سووبب ظهور و بروز او نخواهد شد )مگر انعکاس در چشم و فعالی  عدسی

اند: این اولین معنایی اس  که برای کلمه نور وضع شده . سووپا فرمودهکه به خودی خود ظاهر و ظهور دهنده غیر خود اسوو 

بعداً به نحوه اسووتعاره یا حقیق  ثانوی )مجازی( بر هر چیزی که محسوووسووات را ظاهر سازد اطلاق گردیده اس  پا به حواس 

ذائقه )چشایی( لامسه )که ظاهر ما که خود از محسوووسووات اسوو  نور گدته شده همانند حواس سامعه )شنوایی( شامه )بویایی( 

اند و شامل امور غیر محسوس شووود( و باصووره که همان بینایی اس . سپا آن را عمومی  بیشتری دادهزبری و نرمی درع می

شود که همه این اطلاقات با تحلیلی در معنای نور اس  اند همانند عقل انسانی که سبب ظهور و بروز امور عقلانی میهم دانسته

 .«.. النور هو الظاهر فی ذاته و ندسه و المظهر لغیره»ن گد : تواکه می

باشووود و از سووووی دیگر چون و چون وجود و هسوووتی هر چیزی باعث ظهور آن چیز برای دیگران اسووو ، مصوووداق نام نور می

که ظاهر  ور اس ، اوس موجودات ممکن وجودشان به ایجاد )واجب الوجود( خدای متعال اس  پا خداوند کاملترین مصداق ن

کند و تشخیص از غیر خود را یابد و وجود پیدا میظهر ماسوووای خویو اسوو  و هر موجودی به واسوو ه او ظهور میبه ذات و م

ها و زمین ظهور و بروز یافته و بوجود آمده اسوو  و این معنای آیه شووریده اسوو  که پیدا خواهد نمود، پا بوسوویله او آسوومان

وَ الارضِ .. نه اینکه مراد و مقصود الکتریسیته مثب  و مندی اس  که او خود هم مخلوق اوس  و نوعی فرمود: اللهُّ نورُّ السّماوات 

  .وجود مادی اس 

( و 112ووووو  153، ص 17عربیم )ترجمه فارسی    122، ص 17تدسوویر المیزان،   ) نیز و قرآن کریم( ظلم  در و ،نور )زمانی

 (. 273، ص 2  )نیز 

 روایات: آیات و منظر در نور

 بردهای زیادی دارد:رقرآن کریم کا در نور

وجعل القمر فیهنّ "( ،7)یونا،"نورً رَمَالقَوَ یاءًضووِ  ماَل الشووَّ عَذی جَالّوَهُّ "آیات در اسوو :و نور از نورحسووی که اولین درع ما

 ( به آن اشاره شده اس  .1)انعام،"روجعل الضلمات والنو"(،11)نون،"نور
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 ماتِلُّوی الظُّّسوووتَل تَهَ مَّصووویر اُّالبَی وَعمَوی الاَسوووتَل یَل هَقُّ"آیات  که ازقرآن کریم: روشووونایی در نور ومعنای  درکاربرد علم 

( وآیاتی که درآن برعلم 12-21)فاطر،"رورلا الحَوَ لِلا الظُّّوَ ورِلا النّوَ ماتِلِلا الظُّّصوویر وَلبَی واَعمَوی الاَسووتَمایَوَ"(م11)الرعد،"ورالنّوَ

 "وروشنایی اطلاق شده اس :به نور 

ذی الَّ ورِلنّه واَسووووولِرَوَ االلهِنوا بِفآمَ"(.:258/5)طباطبایی، قرآن کریم اطلوواق بووه نور شووووده اسوووو خود  آن بر آیوواتی کووه در و

)الاعراف، "حوندلِم المُّهُّ کَعه اولئِمَل َ نزَذی اَالَّ ورِعوا النّبَتَّاَ وَ "(م115)النسوووواءبینمُّ م نوراًلیکُّلنا اِنزَاَم وَکُّد جاءَ(مق8َ)التغاابن،لنَنزَاَ

 (11)الاحزاه، "اًنیرمُّ راجاًسووووِ  ه وَاذنِبِ اللهِلی َ اِ داعیاً وَ" اطلاق به نور شووووده اسوووو :"ص"وآیوواتی که درآن بر پیامبراکرم  (175

عدل الهی نیز اطلاق به  بر هدای  الهی و بر آن به قلوه مومنان و آیاتی که در و (17)المائده، "تاهًکِ وَ نورً اللهِ نَم مِکُّد جاءَقَ"

 8نور،آیه  275،213انعام ،بقره  1نون،آیه 11یونا، 7زمر،22سوووووره ی نبأ ، 12سوووووره ی نور، 27"اما آیات نور شووووده اسوووو  

 تغابن مهر 8آل عمران،181شوووری، 72ابراهیم، 1نسوواء،151انعام، 21مائده ، 17،11،11تحریم، 8سوووره ی انعام ،آیه  122صووف،

حاوی عمیق ترین  اما مشووهورترین آیه ای که به نور اشوواره دارد وه گونه ای به مدهوم خاصووی به عنوان نور اشوواره دارند یک ب

 اس :"سوره ی نور27"مداهیم اس  آیه ی 

بانُّ فِی زُّجاجَۀي الزُّّج" بانٌ الَمِصووَ کاِي فِیها مِصووَ ماواتِ وَ الَأَرَضِ مَثَلُّ نُّورِهِ کَمِشووَ جَرَِي اللَّهُّ نُّورُّ السووَّ اجَۀُّ کَأَنَّها کَوَکَبٌ دُّرِّیٌّ یُّوقَدُّ مِنَ شووَ

ی رَقِیَّۀي وَ لا غَرَبِیَّۀي یَکادُّ زَیَتُّها یُّضووِ هُّ نارٌ نُّورٌ عَل مُّبارَکَۀي زَیَتُّونَۀي لا شووَ سووَ  نُّوري یَهَدِی اللَّهُّ ِلنُّوِرِه َمَن َیشوواءُّ َو َیَضِرهُّ الَلّهُّ  ءُّ وَ لَوَ لَمَ تَمَسووَ

 «سوره ی نور27»" ءي عَلِیمٌلنَّاسِ وَ اللَّهُّ بِکُّلِّ شَیَالَأَمَثالَ لِ

زمین اسوو . مَثَل نور او هم ون چراغدان  اسوو  که در آن چراغ  )پر فروغ( باشوود. آن چراغ در میان  ها وخداوند، نور آسوومان

زیتون  بر افروخته شده، که نه اى تابان و درخشان، چراغ از روغن درخ  پر برک  اى و آن شیشه هم ون ستارهحباب  شوویشه

ور شود و( روشن  شوورق  اسوو  و نه غرب . )روغنو به قدرى صوواف و شوودّاف اسوو ( که بدون تماس آتو نزدیک اس  )شعله

زند ها م کند، و خداوند براى مردم مَثَلدهد. نورى اسووو  بر فراز نور دیگر. هر کا را خداوند بخواهد به نور خویو هدای  م 

  .ه هر چیزى آگاه اس و خداوند ب

  .شودیعن  چیزى که هم خودش روشن اس  و هم سبب روشن  اشیاى دیگر م  "نُّورُّ"

معرف  شووده اس : قرآن، علم، عقل، ایمان، هدای ، اسلام، پیامبر صل  الله علیه و آله و  "نُّورُّ"در فرهنگ اسوولام امورى به عنوان

  .امامان معصوم علیهم السلام

ى آسمان و زمین اس . چون هدای  آفرینو، در آیات دیگر نیز آمده یعن : خداوند هدای  کننده"لسَّماواتِ وَ الَأَرَضِاللَّهُّ نُّورُّ ا"

هاى دایم  و پ  در پ  به معناى هدای  "نُّوري نُّورٌ عَل " ىوجمله(7)سوره ی طه آیه  "ءي خَلَقَهُّ ثُّمَّ هَدىکُّلَّ شَیَ أَعَ  " .اسوو 

  :فرمایدآیه نیز م اس  و در پایان 

  "یَهَدِی اللَّهُّ لِنُّورِهِ"

هاى زیر شود که نور داراى خواص و ویژگ قرآن در این آیه خداوند را به نور تشووبیه نموده اسوو . با م العه اجمال  روشوون م 

  :اس 

  .ها اس ها و ل اف ترین موجود در جهان ماده و سرچشمه زیبائ  نور، ل یف- 1

تواند در یک چشم بر هم زدن ین سوورع  را در جهان ماده داراسوو  و با سوورع  سیصد هزار کیلومتر در ثانیه م نور، بالاتر- 2

 آور نجوم  راالعاده عظیم و سوورسووامهاى فوق)یعن  کمتر از یک ثانیه( کره زمین را هد  بار دور بزند، به همین دلیل مسوواف 

  .پیمایدنورى اس ، یعن  مسافت  که نور در یک سال م  سنجند و واحد سنجو آنها سالفقط با سرع  نور م 
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اس  و هم  "ظاهر"توان دید، بنا بر این هم نم نور، وسوویله تبیین اجسووام و مشوواهده موجودات اسوو ، و بدون آن چیزى را -3

  .)ظاهر کننده غیر("مظهر"

  .بلکه رمز بقاى همه موجودات زنده اس ترین نور در دنیاى ما اس  پرورش دهنده گلها و گیاهان نور آفتاه که مهم-1

گیرد، حرک  بادها، ریزش باران و هاى موجود در محیط )به جز انرژى اتم ( همه از نور آفتاه سوووورچشوووومه م تمام انرژى-5

  .شودجریان نهرها و آبشارها و بالاخره حرک  همه موجودات زنده با کم  دق  به نور آفتاه منته  م 

 ( 188 ،1جلد  ،)تدسیر نمونه دارد همان نور آفتاه اس ت و آن ه بستر موجودات را گرم نگه م سرچشمه گرما و حرار

  .آید نیز از گرم  آفتاه اس حت  گرم  آتو که از چوه درختان و یا ذغال سنگ و یا ند  و مشتقات آن به دس  م 

تابو این نور پر برک  نبود کره زمین، تبدیل به هووا و موجودات موذى اسوووو  و اگر نور آفتوواه نووابود کننووده انواع میکروه-1

  .شد که همه ساکنانو با مرگ دس  به گریبان بودندبیمارستان بزرگ  م 

شود. شویم آثار گرانبها و برکات عظیم آن آشکارتر م تر م نگریم و دقیقخلاصه هر چه در این پدیده عجیب عالم یعن  نور م 

مه پیشرف  علم  از شناخ  حقیق  نور که یک امر مادى اس  عاجز مانده و آن وق  در پ  امّا عجیب اسوو  که بشر با این ه

  .شناخ  ذات و حقیق  خداس  و چه بسا این نیز یک  از وجوه تشبیه خدا به نور باشد

 هر شبیه و حال اگر بخواهیم براى ذات پاع خدا تشبیه و تمثیل  از موجودات حس  انتخاه کنیم )گر چه مقام با عظم  او از

بخو توان اسووتداده کرده همان خدای  که پدید آورنده تمام هسووت  اسوو ، روشن م « نور»نظیرى برتر اسوو ( آیا جز از واژه 

اى ل ف خود را از اند، و همه مخلوقات بر سوور خوان نعم  او هسووتند که اگر لحظهعالم اسوو ، همه موجودات به برک  او زنده

  .روند  فنا و نیست  فرو م آنها باز گیرد همگ  در ظلم

  :کندجالب اینکه هر موجودى به هر نسب  با او ارتباط دارد به همان اندازه نورانی  کسب م 

  .قرآن نور اس ، چون کلام اوس 

  .اسلام نور اس ، چون آئین او اس 

  .پیامبران نورند، چون فرستادگان اویند

  .او بعد از پیامبرانندامامان انوار اله  هستند، چون حافظان آئین 

  .ایمان نور اس ، چون رمز پیوند با او اس 

 ،تدسیر نمونه )علم نور اس ، چون سبب آشنای  با او اس .

 (182صدحه  :1282

 واژه ی نور در مثنوی معنوی:

 در مثنوی معنوی در معانی متداوتی به کار رفته اس :واژه ی نور

 :آن را نورالانوار میداند،نورحق اس  که نورالهی :کاملترین نور-1

 لا غربی کی اس ه لاشرقی و نورهای چرخ ببریده پی اس ***آن چو



 

10 
 

 

 آن ه طورش بر نتابد ذرهّ ای ***قدرتو جا سازد قاروره ای

 (1257:1711/2)مولوی،                                                                                                        

 «اللهُّ نُّورُّ السَّماواتِ وَ الارضِ مَثَلُّ نُّورِهِ کَمِشَکاهي فیها مِصَبانٌ الَمِصَبانُّ فی زُّجاجه»اشاره دارد به آیه: 

 اثر را یا سبب نبوی غلام چون که نور الله در مشام *** مر

 (171)احادیث مثنوی ص                                                                                                          

 "إِتَّقُّوا فراسه المومِن،فانَّه یَنظُّرَ بِنورِاللهِ عزَّوجل"اشاره دارد به نور خدای عزوجل 

 نور حق را کا نجوید زاد وبود***خلع  حق را چه حاج  تار وپوده

 برای بودن هیچ نیازی به غیر ندارد. مادی وطبیعی خار  اس  واز قیود عالم  را هیچ کا توان درع ندارد و نور حق

    ***نووووور کووووم اطوووودوووواء نووووار الووووکووووافوووورینووووار شوووووووهوووووت را چووووه چووووارهه نووووور دیوووون

 نور ابراهیم را ساز اوستا ***چه کشد این نار راه نور خدا

                                                  (2531 -2533/1: 1257موووووولووووووی، )                                                                                                

 .(5)صف/« مُّّ نُّورِهِ وَ لَوَ کَرِهَ الَکافِروُّنیُّریدُّونَ لِیُّ َدِوا نُّورَ اللهِ بِاَفواهِهِم وَ اللهُّ مُّتِ»نیز اشاره دارد به آیه: 

 مدترق هرگز نگردد نور او ***چون که حق رشّ علیهم نوره

ابَهُّ مِنَ ذَلِکَ النُّّورِ اِهَتَدی نیز به حدیث:  لَّوَ مَنَ اخَ َاهُّ اِنَّ اللهَ تَعَالی خَلَقَ خَلَقَهُّ فِی الظُّّلمَهِ فَالَقَی علیهم مِنَ نُّورِه فَمَنَ اَصووووَ  ضووووَ

 .( اشاره دارد1: 1211)فروزاندر، 

 دان چندین طبق پرده های نور *** زانکه هدتصد پرده دارد نور حق

                                                                                              (821/2: 1257مووووووولوووووووی، )                                                                                                           

دَ َ لاَحَتَرقَ  این بی  نیز اشووواره دارد به حدیث:  بعینَ الَفَ حِجاهي مِنَ نُّوري وَ ظُّلمَهي لَوَ کُّشوووِ ر، )فروزاندانَّ للهِ تَبارَعَ وَ تَعالی سوووَ

1211 :73). 

اءَ بِنُّورِهِ کُّلَّ ظَلَامِ وَ اظَلَمَ بِظُّلَمَتِهِ کُّلَّ نُّوري ع( در این باره می فرمایند: حضوورت علی ) : پا جز الله خدایی نیس  فَلَا اِلَهَ اِلَّا هُّوَ اَضووَ

 که هر تاریکی را روشن و هرچه را که جز به نور او روشن بود تاریک کرد 

 (212/182: خ به 1281)نهج البلاغه،                                                                                              

                                                                                            

                                                            

 

 نور حق***پرده های نور دان چندین طبقزآن که هدتصد پرده دارد 

 (2:1257/821مولوی،)                                                                                              
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 اشاره به هدتصد هزار پرده یا حجاه الهی دارد که از نوراس  وهر پرده ی نور چندین طبقه دارد.

 اس  :نورالهی هستی م لق -2

 وی،در ودیوار ماآفتابی نی زشرق ونی زغره ازجان بتاف ***ذرّه وارآمد به رقص از

  وذرّه،روز وشب کردار ماوووووووهمرقص باشد   ***     ه ایم اندر پی آفتاهال ذرّووووچون مث

 (133:1281)مولوی،                                                                                                    

نورالهی نیز باعث نمایان شدن همه همانگونه که خورشووید درجهان با نورافشووانی خود باعث دیده شوودن سایر پدیده ها میشود 

 م ون ذرّه ای پیو آفتاه اند.چیز اس  وسایر چیز های نورانی ه

 سایه جدا از باشد ما جمله جهان سایه ی تو***نورکه دیده اس  که او و سایه نوری تو

 خدایو به خدا بکشد نور بکاهد تا چو**عجب* آن نور طلب سخ  درسایه زده دس 

 (17)غزل شماره ی                                                                                                                

نورحقیقی خداوند اس  وسایه چیزی جزء وجود نور نیس  با این همه سایه خود را از نور جدا نمیداند وسعی در پیوستن به نور 

 دارد.

 تاریکی والله نور***زآفتاه آمد شعاع این سرایما همه 

 (1357:2232)غزل                                                                                                             

 در سرا چون سایه آمیزس  نور***نور خواهی زین سرا بر بام آی

 ه مدام نور افشانی میکند.مبدأ همه ی انوار نور الهی اس  ک

 هم من و موسی وهم کوه طور***هر سه گم گشتیم زآن اشراق نور

                                                                                                                                       

 (1:1257/2122مولوی،)

 ه آفرین***فانی اس  و مرده ومات ودفینخواجه هم در نور خواج

 (1:1257/2221مولوی،)                                                                                                                       

 نور الهی فانی اند.  برابر همه ی موجودات وپدیده ها در

 

 انسان: الهی بر تأثیر نور-2

 زش ***که تو دوری دور از سرش  زان همه کار تو بی نورس  و

 ماندن نور از نور حقیق موجب گمراهی انسان میشود. دور
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 امان ***در میان اژدها و کژدمانتو به نور او همی رو در 

 (1:1257/113)مولوی،

 مسیر الهی ه نور الهی ایمن از هرگونه خ ا وآسیب اس . انسان با قدم گذاشتن در

 مگر ینظربِنور الله بود***کاندرون پوس  او را ره بود او

 (1:1257/2721مولوی،)

 انسان تنها میتواند با انوار الهی از حقایق عالم معنا باخبر شود.

 خدمت  آسان شود جهد کن تا نور تو رخشان شود***تا سلوع و

(2/1781) 

 بر خلاف موم شمع جسم کآن ***تا شود کم ،گردد افزون نور جان

(7/181) 

آن را  مادامی که برای پالودن خود قدم ننهاده باشوود حقیق  را دوری از ندا میداند و به نور الهی و انسووان مولانا راه رسوویدن

 ناممکن میداند.

 قرآن کریم: نور(1

ول خود به معنی روشوونگر بوده چرا که با معانی عظیم خود از لحظه ی نز"مبین" و "نور"صوودات قرآن کریم  یکی از اسووماء و

،آل 72مشوووری آیه 1ابراهیم،آیه  "برای درع کننده گان واقعی آن روشوونگر راه اسوو  زنورالهی بوده و برای بشووری  جلوه ای ا

چه سایر کتب آسمانی )تورات وانجیل  چه قرآن کریم و ،به طور کلی چون خداوند نور اسوو  کلام او نیز نور اس  و"181عمران 

،نساء 21موانعام آیه 17،11،11مائده آیات "و به این موضوووع در قرآن نیز بارها اشاره شده اس :اسوو م(نیر که از جانب اویند نور 

 "151آیه 

 (1217)شیرازی،قد جاءکم من الله نور وکتاه مبینمآری از طرف خداوندبرای شما نور وکتاه آشکاری نازل گردید وفرود آمد..."

وند به برک  کتاه کسانی را که از روی خشنودی او را پیروی کنند به راه های یهدی به الله من اتبع رضوووانه سبل السلام مخدا

 (1221.)شیرازی،سلام  هدای  خواهد کرد  صحیح و

 هرکه نور حق خورد قرآن شود***هرکه کاه وجو خورد قربان شود

 

 (2158،دفتر پنجم،مولوی)

 مومنین: انبیاء اولیا و نور(7

 کندجلوه می آمده و مختلف در واقع همان حقیق  محمدیه اس  که به شکل انبیا که در میکند یاد به صووورت نور انبیا گاه از و

 معصووومین به صووورت نور و مغلوه کرد حقیق  انبیا ن ها راآ تاخ  و که برهمه ی انوار نوری صوواف می داند احمدی را نور و

 متعال قابل درع نیس  و خداوند آنان و برای خود جزدرع آن  عرش الهی اس  و از بالاتر جایگاه آنان نیز آفریده شووده اس  و

 یذکر خانه های پایین آورده )اذن الله ان ترفع و در را متعال این انوار آن راه ندارد.خداوند در ل )ع(نیزحتی حضووورت جبرائی

 النوراس  این بی  النور این بی  این خانه و پیامبری از نبی و ملک و هر (که رشد1/182ثقۀ السلام کلینی، سمه()الکافی، فیهاا
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 ن کرده وبیا به صورتی زیبا مومنین را و انبیا انوار اس .مولانا این بی  النور از انبیا نور قلبی و نور و همه ی عوالم وجوددارد  در

 می فرمایید:

 نبی فرشته یا حقی،یا ی یاوووووووحق کایکاپرترا***نور می آغاپسو،وووووووووارت

 تبی چنین تاه و در دل می برم*** کای دل مسکین چرا خورم،رحم برچون غم دل می 

 (2132)مولوی : دیوان شما،غزل شماره                                                                                                        

 اس وووووووووووورین گیاس  *** حزم کردن زور و نور انیوکین زه خورد حزم کن از

 باد راوزنی نهد بادی جهد***کوکی مر کاه باشد کوبه هر

 (5بخو  ، دفترسوم ، )مولوی

 زانک نور انبیا خورشید بود ** نور حا ما چراغ و شمع و دود

 یک بمیرد یک بماند تا به روز ** یک بود پژمرده دیگر با فروز

 انبیاس  رحزم کردن زور و نو ***حزم کن از خورد کین زهرین گیاس 

 کوه کی مر باد را وزنی نهد***             کاه باشد کو به هر بادی جهد 

 اولیا نور شمع  اندرآمیزد به نور***از میان شمع بینی برفروزد شمع تو

 درربایدجان  را اوازسزا وناسزا***اجایی بردآن مو  دریا درفنا رمرتو

 ندسی به عرش و کرسی که زنوراولیایی ***مشرق مغره ندسی روی به ندسی روی به

 به کسی که نوردادش بنمای آشنایی***ها سمانرآبنگربه نوردیده که زند ب

 یوم لا یخزی النبی را راس  دان***نور یعی بین ایدیهم بخوان

 (1/111: 1257)مولوی،:

ا نتم لَنا اَبَّرَ قولونَم یَهِایمانِبِم وَیدیهِاَ ینَسووووعی بَم یَهُّه نورَعَمَ نواآمَ ذینَالَّوووَ بیُّّالنَّ حزی اللووهُّلووا یَ یومَ"اشوووواره دارد بووه آیووه ی 

بیوو  زیر آمووده اسووووو :یووا ره اتم نورنووا بووالووا هره ***وانجنووا من مدضووووحووات شووووواره بووه  (بوواا8)تووحووریم/"نووورنوواً

 ربشاهی کاشی(الهام ع-()مقاله ی انواع ،مراتب وکاربردهای نور درمثنوی:رضا روحانی1257:2/2822القاهره)مولوی،

 احمدی یا حقیق  محمّدیّه: نور(1

به  را نور این حقیق  و مولانا حقیق  محمدیه بوده و همان نوالانوار،نوراحمدی یا او از اول نیز صوووادر بوده و نورالنور خداوند

للهُّ اوَّلُّ مَا خَلَقَ ا"هم نین مولانا با توجه به حدیث  آمد بر لحظه به شکل ب  عیار که حقیق  محمدیه هر صووورتی بیان میکند

 (، نور احمدی یا حقیق  محمدیّه را نور اصلی معرفی می کند:112: 1211)فروزاندر،  "نُّورِی

 تاخ  جمله انوار بر صاف ساخ ***وانگه او نور ناو برگرف  از

 (1257:2/232)مولوی،



 

14 
 

 (1211:112اشاره به حدیث اول ماخلق الله نوری)فروزاندر،

 صلصال فرورف ***گاهی زتک کمگل فخاربرآمدگاهی به تک طین  

 خیال مص دی نور جان تو در نهد گاهی***زن و زر سیم و سودای طبع تو در نهدگاهی

 ...یا بگذرد یا بشکند کشتی در***ن سوکشان با ناخوشانآ این سوکشان سوی خوشان و

 گدتن بگذری امشب ستایم  ای پری فردا ز   ***   مص دی نور هم یوسف کنعان شدی هم فر

 فرشتگان: نور-(5

 بر مراتب هر ملک را آن شعاع ***ز اجنحه ی نور ثلاث او رباع

 (2172/1:1257)مولوی ،

 «الَحَمَدُّ لِلهِ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الارَضِ جاعِلِ الَملائِکَهِ رُّسُّلاً اُّولی اُّجَنِحَهي مَثَنی وَ ثُّلاثَ وَ رُّباع»اشاره دارد به آیه: 

 مومنا ینظر به نور الله شدى *** ایمن آمدى از خ ا و سهو

 )1877، بی  1مثنوى، دفتر  (

چاه نشووان بنده اش میدهد که من بق با سوووره ی  متعال به وسوویله ی آن راه را از اشوواره به نور هدای  الهی دارد که خداوند

 میباشد.(8وتحریم ایه 22انعام ایه )

 اه و جو خورد قربان شودهر که ک  ***    هر که نور حق خورد قرآن شود

 (2158، بی  7مثنوى، دفتر )

 هدای  میکند ظلمات رهایی میبخشد و قرآن کریم نوری اس  که انسان را از اشوواره به این مسووئله که کلام خداوند نور اس  و

عمران، م آل72آیه  م شوووورى،1ابراهیم، آیه ،151م نسووواء، آیه 21م انعام، آیه 11و  11، 17مائده، آیات ) یات سووووره هایکه با آ

 من بق اس .(181آیه

 از همه اوهام و تصویرات دور *** نور نور نور نور نور نور

 (2111، بی  1مثنوى، دفتر )

 .نور م لق و حقیق  از دسترس اوهام و خیال بسیار دور اس 

 وحی: نور(8

 را نور الهی مینامددر دفتر اول مثنوی در چندین جا آن  مولانا برای وحی خصل  نورانی قائل شده و

 من*** از درون من نجس  اسرار من کسی از ظن خود شد یار هر

 (1)دفتر اول مثنوی،بی  

 (82)نجم ،آیه "یئاًشَ قَّحَن الَغنی مِلا یَ نَالضَّ نَّاِن وَا الضَّلّاِ عونَبِتَّن یَاَ..."اشاره به آیه ی 

 شد چالاع جسم خاع از عشق بر افلاع شد*** کوه در رقص آمد و
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 (72)مثنوی،دفتر اول بی 

 (1)اسراء"..لاقصا.اَ دِسجِلی المَاِ الحرامِ سجدِن المَمِ یلاًه لَبدِعَبِ یَسرَلذی اَاَّ بحانَسُّ"آیه ی  ارتباط دارد با

 حضرت موسی: نور(2

سارَ بِأَهَلِهِ آنَاَ مِنَ جانِبِ ال ُّّورِ مُّوسَ  الَأَجَلَ وَ  فَلَمَّا قَض » نحوه ی سخن گدتن خدا با موسی در آیات دیگر چنین آمده اس : 

تَصووَ َلُّونَ م فَلَمَّا أَتاها نُّودِیَ مِنَ شوواطِلِ الَوادِ  ناراً قالَ لِأَهَلِهِ امَکُّثُّوا إِنِّی آنَسووَ ُّ ناراً لَعَلِّی آتیکُّمَ مِنَها بِخَبَري أَوَ جَذَوَِي مِنَ النَّارِ لَعَلَّکُّمَ

ووووووووووووو هنگام  که موس  مدّت خود را به پایان  إِنِّی أَنَا اللَّهُّ رَهُّّ الَعالَمینَ لَمُّبارَکَۀِ مِنَ الشَّجَرَِِ أَنَ یا مُّوس الَأَیَمَنِ فِی الَبُّقَعَۀِ ا

درنگ کنید » اش گد : اش)از مدین به سوووى مصوور( حرک  کرد، از جانب طور آتش  دید م به خانوادهرسووانید و همراه خانواده

هنگام  که به سراغ آتو « اى از آتو ، تا با آن گرم شوید.اید خبرى از آن براى شووما بیاورم ، یا شعلهکه من آتشوو  دیدمش شوو

اى موس ش منم خداوند ، پروردگار » آمد ، از کرانه راسوو  درّه ، در آن سوورزمین پر برک  ، از میان یک درخ  ندا داده شد که: 

 (23، 22)قصص:« جهانیان.

 به رقص ***صوفی کامل شد ورس  او ز نقصکوه طور از نور موسی شد 

 (851)دفتراول مثنوی،بی  

داشتن وی استکه نشان نبوت ونشانی "ید بیضاء"علاوه بر سووخن گدتن موسی با نور الهی در کوه طور معجزه ی حضرت موسی 

 از نوووووووووووووووووووووور الوووووووووووووووووووووهوووووووووووووووووووووی اسوووووووووووووووووووووووو 

 مولوی به آن نور اشاره کرده اس :

 میزند برآفتاهدس  موسی را دهم یک نور وتاه ***که تپان ه 

 (2722)مثنوی معنوی،دفترچهارم:بی 

 نور حضرت آدم:(13

آمده اس   ای بقره، آل عمران، مائده، اعراف، اسراء، کهف، مریم، طه، یاهه در سور بار در آیات قرآن کریم 27نام آن حضوورت 

فرشووتگان عرضووه  را بر"نور آدم  "دم ،خداوند پا از خلق  آشووودآدم و ذریۀ آدم و کمثل آدم هم میآدم و ابن که شووامل بن 

 ." عَلَّمَ آدَمَ اَلَأَسَماءَ کُّلَّها "وَ "فرشووتگان را از این نور آگاه ساخ  آگاهی را به آدم )ع(بخشووید و داشوو  یعنی نور معرف  ،علم و

اى که استحقاق دریاف  خلاف  او گردید علم  بوده اس  توأم با حقیق  علم  که با تعلیم اله  براى آدم حاصوول شوود به گونه

 "در پاسخ آنان برای سروری انسلن بیان کرد و داد انسووان را مسووجود فرشتگان قرار نتیجه دربود  هاکشووف حقیق  و وجود آن

 . "انِّی أَعَلَمُّ ما لا تَعَلَمُّونَ

 آدم اشاره میکند: مثنوی به نور مولانا در

 عرضه کردی نور آدم را عیان ***بر ملایک ،گش  مشکلها بیان

 (1828)دفتر دوم مثنوی،بی                                                            

 مرملایک را نمودی سرِّ خویو***کین چنین نوشی همی ارزد به نیو

 (1822)دفتر دوم مثنوی،بی                                                             



 

16 
 

 ایمان: نور(11

ه انسووان به خداوند نزدیک هر چ و دارد سوو ،این نور در قلب انسووان قرار"نورخدا"نور ایمان طبق نظر برخی از عالمان  مراد از

اَللّهُّ وَلِ ُّّ الِّذِینَ آمَنُّوا " ایمان اشوواره دارد: وجود دارد که به نورورترمیشووود آیاتی هم از قرآن  شووعله این نور نیز در قلب او باشوود

 (275)سوره ی بقره آیه "الظُّّلُّماتِ اِل َ النُّّورِ یُّخَرِجُّهُّمَ مِنَ الظُّّلُّماتِ اِلَ  النُّّورِ وَالَّذیِنَ کَدَروُّا اوَلِیائُّهُّمُّ ال ّاغُّوتُّ یُّخَرِجُّونَهُّمَ مِنَ

 و اولیاء ورزیدند، کدر که کسوووان  ول  ;برد سووو ، آنها را از ظلم  و تاریک  به نور ایمان م خداوند سووورپرسووو  مؤمنان ا

 .بنابراین، مقصود از نور اله ، نور ایمان اس برند، اغوت اس  که آنها را از نور ایمان به سم  ظلمات م ط آنها هاى سرپرس 

 شویدر تو نوری کی درآمد ه ای غویش***تا تو بیهوشی و ظلم  جو 

 (2187)دفتر پنجم مثنوی:بی 

مولانا معتقد اسوووو  که نورپاع ایمان اسوووو  که مردان حق را راهنمایی می کند وبا نور ایمان اسوووو  که مردان حق در امان  

 (123:1281هستند.)صادق زاده،

 تو به نور او همی رو دراموووان***در میان اژدها و کژدمووووووووووان

 **میکند هر رهزنی را چاع چاعپیو پیش  میرود آن نور پاع *

 یوم لایخزی النبووووی راس  دان***نور یسعی بین ایدیهم بوووووووخوان

 (112-113)دفتر جهارم مثنوی ،ابیات 

 نور عقل وایمان:(12

نگهبان دل یاد میکند که اگر  وگاه از عقل پاسوووبان ووتی داشوووته اسووو ،ای متداوتی تعبیرات متدامولوی از عقل وایمان درجاه

 که نگه دارنده ی ایمان از هوای ندا اس : گاه از آن پاسدار ایمان یاد میکند حاکم میشود و "ندا" نباشد عشق یا دل یا

 پاسبوان و حاکم شهر دل اس ***نۀ عادل اس عقل ایمانی چو شح

 بود زندان در ندا زبیمو که *** دعوقوول در تون حاکم ایموان بو

 1217مولوی،)                                                                                                                                                      

 :1/215) 

 در اندیشه و سخن مولوی، ایمان نعمتی بزرگ و نوری بصیرت آفرین اس :

 ای قناع  کرده از ایمان به قول *** اس  هولذات ایمان، نعم  و لوتی 

 (7/173)همان،

 ایمان عقلی یاد میکند جایی که میدرماید: از عقل ایمانی و مولانا هم نین میان عقل وایمان ارتباطی قائل شده و

 چشمۀ آن در میوان جوان بود *** ودعقول دیوگر بوخشو یوزدان بو

 ینه، نه زردنه شود گنده، نه دیر*** کردچون ز سینه آه دانو جوش 

 (717/1:1217،)مولوی
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این  زندگی جان آشنا با عالم غیب اگر مدتی در تن و نور آفتاه تعبیر میکند.این عقل و عقل عارف به نور ماه و مولوی از جان و

عارف(که جان )رون  جهان می ماند، مثل نوری اسووو  که بر دنیا میتابد اما آلودگی های دنیا را برخود نمی گیرد این نور عقل و

 (151:1281سوره ی بقره()صادق زاده،17آیه ی "انالله وانا الیه راجعوم"شتابان به سوی حق برمیگردد 

 نور مه آلودگی گردد ابده***گر زند آن نور بر هر نیک وبد

 جان سوی اله عقل و به ماه***هم و نور جمله، پاع واگردد ز او

 سات ره اس مه اس ***تابشو گر بر نجا نور وصف پاکی وقف بر

 حاصل نگردد بدرگی آلودگی***نور را ن نجاسات ره وزآ

 آمد شتاه رجعی بشنود نور آفتاه***سوی اصل خویو باز

 (1213-1211)مولوی دفتر پنجم :ابیات 

 (نور حسام الدین چلپی:12

زدهی مولانا تابیدن میگیرد حسام الدین در مثنوی پرتویی از آفتاه وجود معشوق مولانا اس  که بر دل و جان فرسوده وهجران 

و چنان گرمی به وجود او می بخشوود که نای جان او به صوودا در می آید وآواز سوور میدهد امّا آوازش، آواز فراق اسوو  و شوورن 

 (222:1281جانسوز هجران)شعبانی:

 شه حسام الدین که نور َانجَم اس  *** طالب آغاز سِدر پنجم اس 

 )مولوی،دفتر پنجم:بی  اول(

(، نور 1/2355(، ضوویاء ذوالجلال)1/182( ، صووقال رون)1/2125مولانا در مثنوی به حسووام الدین اوصوواف و القابی از قبیل حق)

، 2/1، 2/1122 ،1/2221، 1/821( 2/2(، وکاربرد ضیاء الحق در هیجده بی  )1/11(،امیر صووبر)7/22( ، جذاه جان )7/22حق)

را بووه کووار برده  1/2313، 1/1221، 1/1231، 1/182، 7/2، 1/2821، 1/2122، 1/2357، 1/71،  1/27،  1/1، 2/2113، 2/1

 (121:1281اس .)صادق زاده ،

 ای ضیاء الحق حسام الدین ش تویی *** که گذش  از مه به نورت مثنوی

 هم  عالی تو، ای مرتجا ش*** می کشد این را ،خدا داند کجاه

 )مولوی ،دفتر چهارم،بی  اول ودوم(

 

 

 

 نتیجه:

 

این نور همان چراغدانی اس  که  و مشخص اس  مرکز هستی آفرینومهمه چیز به نور الهی معلوم و خداوند نور م لق اسوو  و

بدون وجود این نور همه جا ظلم   هم به صورت تشریعی اس  جهان هم به صورت تکوینی و گر بشوور وتدر مسوویر تاریک هدای
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این ظلم  سووووایه نیز    وجود دارد وذره ای از نورانیّ تاریکی هم اثر و نه تاریکی بلکه ظلم  محض چرا که در خود اسوووو  و

واقع باید نوری وجود داشووته باشوود که بتوان گد  سووایه با  در و وجود دارد نور اثری از نیسوو  چرا که در خود سووایه هم ذره و

منشأ همه ی انوار بلکه همه چیز چه  نبود نور نیسوو  پا نور الهی سر تاریکی چیزی جز در واقع سووایه و تاریکی وجود دارد و

 در عمق و نیس  و ات از هیچ چیزی جدابه ذّ معرف  بوده و چه به صووورت معنوی به صووورت نور بصووری و به صووورت مادّی و

خداوند  اس  و "رنو "به طور کلی باید گد  نوراو موجود اس   به وجود همه چیز به نور او معلوم و ب ن همه چیز وجود دارد و

د خداوند با خواس  خود ی  اناحدیّ نور از انوار غیر نور الهی فقط ذره ای  بهره مند همه و"الارض وَ ماواتِالسووّ الله نورُّ"نور عین 

نیز به نور الهی  چند این نور )هر مادی ی الهی و نه نورحقّ اسووو  پا هر کسوووی که ذره ای از نور نها افاضوووه فرمودهآن را به آ

هیچ  و اس  بقای ابدی الهی به معنی رستگاری و نور بهره از بدون تردید بهره ای ازخداوند یافته اس  وبهره یابد  نورانی اس (

 بقای و این یعنی وحدت وجود با ذات احدیی  عین نور شده اس  واس  که شخص این زمان در نیسوو  چرا که  کار فنایی در

نور اسوو  منوّر به نور الهی به  ثار وی سووخن ازجا در آ هر انوار میداند وی  همه الهی را مبدأ نور ،مولانا نیزاحدیّی  بالله به نور

معرف  فرد  گاه شوووکل ایمان و گاه در قالب نور اولیائ الله و عنوان نورالنواراسووو   که گاه در قالب نور محمدی قرار میگیرد و

نورافشوووانی میکند به  عالم ظاهر بهره مندان ازمادی برای  گاه در مقام نور دنیوی و عارف به حقیق  ایمان را به خود میگیرد و

 اس .  "نورالهی "مشخص اس  این اس  که در نظر مولانا برترین نور، هر حال آن ه معلوم و

 

 

Result: 

 

God is the absolute light and the center of creation; everything is clear and divine, and this light is the 

lamp that is in the dark path of the guiding man and the universe both in form and in harmony. 

Without this light everywhere is darkness. And not darkness, but pure darkness, because there is also 

the effect of a darkness in the darkness of light, and this darkness is not shadow, because there is a 

shadow of light in itself, and there should actually be a light that can be said. There is a shadow with 

darkness, and in fact the shadow and darkness are nothing but a lack of light. Therefore, the divine 

light is the source of everything, but everything as material and intuitive What is spiritual in the form 

of the light of knowledge and the essence of nothing is separate and there is nothing in the depths 

and ventricles of everything, and everything is revealed to his light and exists to him. In general, it 

should be said that the light is "light" and Allah Almighty, "Allah, the unbelievers, and all the non-

divine light" are merely a particle of the light of adultery. Allah has given it to them with his own will, 

so that whoever is a particle of divine light, not of material light (each How much of this light is also in 

the light of the divine light). Undoubtedly, the benefit of God has been found, and the benefit of divine 

light means eternal salvation and survival, and there is no effect on it. Because at this time the person 

is the same light, and this means the unity of being with the essence of adherence and the survival of 

the illumination of admonition, Mowlana also sees the divine light as the source of all imagery, and 

wherever in his works he speaks of light to light Divine is a non-valor, sometimes in the form of a light 

Mohammadi, and sometimes in the light of the glory of Allah, and sometimes the form of faith and 

knowledge of the mystic, takes the faith into reality and sometimes illuminates the benefactor of the 

universe as a worldly and material material. Anyway, what is clear is that in Mowlana's opinion, the 

brightest is Light. 
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-مصووحح فروزاندر،بدیع الزمان،ناشوور:امیرکبیر،محل نشر:تهران، کلیات شووما تبریزیمحمد بن محمد,مولوی،جلال الدین (12

 ایران.

 .ایران–مصحح:فروزاندر،بدیع الزمان،ناشر:طلایه،محل نشر:تهران ، کلیات شما تبریزی، (1281)ممولوی،جلال الدین محمد(23

 ایران.-،محل نشر:تهرانالاسلامیه ارالکتاهناشر:د،1تدسیر نمونه جلد  (،1283)کارم شیرازی ،ناصر,(م21

 ایران.-محل نشر:تهران ، ،ناشر:موسسه نشر هماه میگویدهمولوی نامهممولوی چ(1287ل الدین،)همایی،جلا(22

 


