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 (8/11/93: نهایی پذیرش تاریخ ـ 27/3/93: مقاله دریافت تاریخ)

 چکیده
در تصوف و توصیف منازل سلوک و اطوار قلب و مکاشفات خلوت، از طریق انوار و الوان 

دارای اهمیـت   زمینهکبرویه، و نقش شیخ در این  ۀطریق درخصوص  هعرفان اسالمی، ب
( دو 869 -795) ( و سیدمحمد نـوربشش 736 -659) سمنانی هعالءالدولخاصی است. 

رونـد کـه در ارـار خـود بـه ایـن مهـم         مـی شـمار   مشهور این طریقـه بـه   عارفانتن از 
 تعبیـر  خوانـد، بـه لیـایف    میقلب  ۀسبعانچه را که کبرویه، اطوار  سمنانی اند. پرداخته
در وجـود انسـان کـه عـالم صـ یر      را هریک از این لیایف سـب    خوددر تقریر کرده و 
و نیـز   دانسـته را در عـالم کبیـر    هـا  حکم وجود انبیا و مظهریـت ان  شود، میمحسوب 

کـه سـالک در    دانـد  میخود  به مشصوصنوری خاص با رنگ دارای ، را ها هریک از این
د ان نور خواهد بود. نوربشش نیز با بیان مراتـب  مراتب و اطوار، در حال مکاشفه، مشاهِ

نور و تقسیم ان به وجود، علم و ضیا و تیابق هریک بـا عـوالم خمـ  و تم آـل ان بـا      
لهی و ارتباط ان با افالک سماوی و ارتباط میان انوار متلونـه و  و بیان فیوضات ا ها رنگ

بررسـی تحلیلـی و   . شـکلی نمـادین بششـیده اسـت    نه بـه ایـن موضـو     تجلیات متعیآ
متـون عرفـانی کبرویـه و ارـار سـمنانی و نـوربشش،        برخـی  دراین موضو   ای همقایس
 .باز کند در فهم مکاشفات عرفانی روی انسان به جدیدیتواند قلمرو  می

سـمنانی، کبرویـه،   عالءالدولـۀ  سیدمحمد نـوربشش،  الوان و انوار، تجلیات،  :هاواژهدیکل
 .سب لیایف 
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     مقدمه

نور، علت وجود رنگ نیست بلکه علت ظهور ان است و رنـگ   .نور و رنگ دو امر متفاوتند
فـو  محسـو  نیـز     ۀمرتبـ محسـو  بلکـه در    ۀمرتبـ مراتب عالم، نه فقـ  در   ۀهمدر 
رمزی برای سیروسـلوک   ۀم اب نور و رنگ در عرفان به .[190، ص22] گر شده است جلوه
رنگ در مباحث علمـی در دو   .اند ان براي بیان عوالم بهره گرفتهنانکه صوفیه از چ ،است

متون دینـی   ،ساحت مورد توجه است؛ یکی در عالم فیزیک و دیگری در وادی متافیزیک
در عالم معنا میـر  اسـت. در قلمـرو مـاده،      ،در عالم ماده و بُعد دوم ،و عرفانی. بُعد اول

ـ    اید. رنگ یک عنصر کـامالا  میدست  نور به ۀتجزیرنگ از  نـور   ۀمـادی و محصـول تجزی
وجود  های متنو  و فرعی دیگر نیز به های اصلی و از ترکیب ان، رنگ است که از ان رنگ

اید. در ساحت متافیزیک، رنگ عامـل تعـیآن و ظهـور اسـت کـه در قلمـرو عرفـان و         می
گیرد. این تمایز به این معناست که از منظـر عرفـانی، وقتـی     میحکمت مورد توجه قرار 

وحدت به ک رت تبدیل شد و براسا  ظهور، عـالم امکـان شـکل گرفـت، رنـگ یکـی از       
 کند. میمتفاوت و ظهورات مشتلف را ایجاد نحوی تمایز میان تجلیات  عواملی است که به

کننـد.   ها استفاده مـی  برای توصیف منازل سلوک از رنگ عارفانقلمرو عرفان اسالمی،  در
عربی و... هر منزلـی را بـا یـک رنـگ      الدین کبری، روزبهان بقلی، ابن صوفیانی چون نجم

 شـود.  ك استفاده مـی عنوان عامل تمایز منازل سلو از رنگ به ،کنند. بنابراین مششص می
ي قداسـتي  هـا  کند تـا یکـي از جنبـه    ميي نور در عرفان به ما کمک ها معناشناسي رنگ

ذات حضـرت حـق را واکـاوي     ۀگوني بازتاب تجلي ها دریافت حقیقت الهیه، یعني زمینه
بشریت بـه الهیـت را از طریـق تمسـک      ۀمرحلو چگونگي سیر تعالي رو  عارف از  کرده

ذات نـور، یعنـي نوراونـوار     أو منشـ  أمدن به مبـد اافشان و نایل  رتوي پها جستن به رنگ
 .تحلیل نماییم

 موضوع ۀپیشین

ور خـاص  طـ  همقاله یا کتابي ب ،جستجو کردهارنده گنجا که ناموضو  مورد بحث تا  ۀدربار
مده است که بـدان  اتحریر در ۀرشتبه  گنور و رن زمینۀهایي در  پژوهشنوشته نشده اما 

در بششـی  1.«نهم ۀسد تا اسالمي عرفان در رنگ و نور»شود: کتابي تحت عنوان  مياشاره 
ایـن   پرداخته شده اسـت.  کبرویه ۀطریقمعرفی کارکردهای رنگ و نور در به حاضر ارر از 
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 ۀاسیر عرفانی قران و سـشنان پراکنـد  نگرش خاص صوفیه در تف ۀعالوه بر میالع تحقیق
کاربرد ان در قرون  ۀنحواز تحول تاریشی نظرات ایشان و  ،هیصوف طبقاتایشان در کتب 

رنگ و نور در ادیان، نمادگرایی رنگ در ادیان، مفهـوم   ۀپیشین ،مباح ی چونبه  ،مشتلف
ی نـور، کیفیـت و چگـونگی    هـا  و ماهیت و حقیقت نور، جایگاه و مقـام بـروز نـور، جلـوه    

انسان نـورانی در تصـوف   »اب دیگر کت است.پرداخته دریافت نور، مراتب و مدارج نور و... 
. در ایـن کتـاب ارا و نظریـات    ارر هانری کربن، مستشر  معروف فرانسوی اسـت  «ایرانی

سـینا، سـهروردی، بقلـی شـیرازی،      عارفان، صوفیان و دانشـمندان ایرانـی از جملـه ابـن    
صـورت تیبیقـی بـا     بهمفهوم رنگ و نور  ۀحییسمنانی در  هعالءالدولالدین کبری و  نجم

 از ان استفاده شده است. حاضر ۀدر مقال بررسی و تشتیزرعقاید 
در ان کـه   2«اسـالمی  -ایرانـی  عرفـان  در رنـگ  و نـور  سمبولیسم»عنوان  با ای   مقاله

بـه نقـش سـمبولیک    ذکر شواهدی از متـون عرفـانی    با هبا نگاهی کلی همرانویسندگان 
 انـان  عرفانی تأویالتبیان و  عارفانی ششصی ها در بیان کیفیات نفسانی و تجربه ها رنگ

 تحلــیالت و عرفــاني کشــفیات در رنــگ و نــور يهــا جلــوه»دیگــر  ۀمقالــ انــد. پرداختــه
 به بررسـی تیبیقـی و تحلیلـی نـور و رنـگ از منظـر      این مقاله  .نام دارد 3«شناختي روان

در  ،نویسـندگان از نظـر   .پرداختـه اسـت  در عرفان اسالمي شناسی،  پدیدارشناسی و روان
عرض نیستند بلکه نمایانگر باطني معنا هستند و شاخصي  ها رنگ ،عارفانکشف و شهود 

شوند و اینکـه عـارف در چـه مقـام عرفـاني قـرار        ميمعنوي عارف  ۀبراي محک زدن رتب
دهنـد   انجام مـي  عارفانانوا  عبادات و اذکاري که  ،نویسندگان بر این باورندگرفته است. 

باشد که اسـمان دل را   ميبرقي  صورت بههریک را نوري است که تابش این انوار در ابتدا 
 شود. ميکند و زود خاموش  ميروشن 

ـ امـا   ،اسـت  انجـام شـده  ی دیگری هم در باب نور ورنـگ  ها هرچند پژوهش  دلیـل  هب
ـ  شـود.  مـی از ذکر ان خـودداری   ،موضو  بحث اب یطاارتب بیکالم و  شدن طوونی  ۀمقال

رنگ در ارار برخی از  کوتاه در باب نور و ای حاضر برخالف ارار مذکور، بعد از ذکر مقدمه
و  معرفـت عرفـاني   ،یعني یسشنا معرفتي ها یکي از مقولهاز منظر  فق حکما و صوفیه، 

دو عـارف  از دیـدگاه   ان هـم  ،موضـو  طور خاص به بررسی این  هب ،با اتکا به ارار کبرویه
 پرداخته است. ،مشهور این طریقه
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 عارفان برخی نزد در رنگ و نور نمادشناسی به گذرا نگاهی

توان یافت. در قران مجید بارهـا بـه    ترین حقیقت عالم را در نور می بنیاد هستی و بزرگ 
، 257، بقـره/  35نور/نک: ] تعالی را نور حقیقی و میلق دانسته است نور اشاره شده و حق

شک در ایـن   بی .[69، زمر/12، حدید/32، توبه/122، انعام/28، حدید/1، ابراهیم/16رعد/
[. 295، ص31] نور سهم مهمی در ایجاد زبان نمادین در اسـالم داشـته اسـت   ایۀ میان، 

باید خود، ظـاهر   ،اگر در جهان هستی چیزی باشد که نیازی به تعریف و شر  ان نباشد
 ۀانـداز  هیچ چیز بـه  ،تر از نور نیست. بنابراین باشد و در عالم چیزی اظهر و روشنبالذات 

 .[19ص ،26 ؛189ص، 14؛ 115-114، ص4نــک: ] باشــد نیــاز نمــی نــور از تعریــف بــی
 دهنـد  مـی عرفانی سهروردی را تشـکیل  فلسفۀ رمزهای نور و ظلمت، اصیالحات مبنایی 

 .[469ص ،19]

تشـبیه   حق و ذکر مراتب موجودات، وجود را به نـور صوفیه برای بیان حقیقت وجود 
. کنـد  بررسـی نور را در ایات قرانی  وجوه نمادیناند. محمد غزالی کوشیده است تا  کرده

جـز در   را ان: ظهور، رو  باصـره و خـدا؛ و کـاربرد    کند تقسیم میبه سه وض  را وی نور 
احمـد غزالـی در بحـر هفـتم      [.50-23ص ،17] معنای اخیر، مجاز محض دانسته اسـت 

هدایت شـرو    به پانزده گونه نور اشاره دارد که از نور ،که بحر مشاهده است هبحرالحقیق
خـود نـور    ،عربی وجـود حـق   ر ابناز نظ [.68-65، ص18] شود میبه نور عظمت ختم  و

نور از اسماء الهی است که تجلی حـق بـه    .[312ص ،5] «نآ وجود الحق هو النورإ» است:
اکوان و اجساد نمود پیـدا کـرده    صورت بهیعنی وجود عالم ظاهر که  ؛است« الظاهر»اسم 
ظهر ماسـوی اسـت و هـر موجـودی     بالذات و مُ خداوند، ظاهر .(67ص ،2ج ،همان] است
د در مـورد  . عزیزالدین نسفی نیز در ارـار خـو  شود میو موجود  یابد میاو ظهور  ۀوسیل به

او بر این باور است که باطن این وجود یک نور اسـت   .نور و حقیقت ان سشن گفته است
این نور بر مظـاهر خـود    ،از دیدگاه او .و همین نور که جان عالم و عالم ماومال نور است

بینـد و صـفات و    این نور در این مظاهر، جمـال خـود را مـی    ،عاشق است از جهت اینکه
 [.75-73ص ،28، همان؛ 290-286، ص27]« کند می همشاهد اسامی خود را

ایـن اندیشـه و   اسـت.   الـدین کبـری   نجم ،پرداز نور و رنگ در تصوف ترین نظریه مهم
 الـدین  از نظر نجماست.  به تفصیل امده وی فواتح الجالل فوائح الجمال وتعلیم در کتاب 
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د. هـر رنگـی   نـ ای مـی حساب  از حاوت و مقامات سالک به ای هرکدام نشانه ها رنگکبری 
تـوان   مـی خوبی تحلیل کرد  حالت سالک است و اگر ان رنگ را بتوان شناخت و بهبیانگر 

تر رهبـری   عالی ۀمرتب توان وی را به میبه حالت سالک در ان زمان معین راه یافت و هم 
رنگی در زمانی واحد و به تناسـب   و هر این انوار شامل سبز، قرمز، زرد و کبود است کرد.

حیـات قلـب اسـت و    نشانۀ  ،رنگ سبز .شود می ظاهر سیروسلوک و حاوت باطنی سالک
حیات همت، یعنی قدرت است و کبـودی، رنـگ حیـات    نشانۀ )سرخ(  رنگ اتش خالص

بهتـرین رنـگ بـرای سـالک رنـگ سـبز اسـت و         ناتوانی است.نشانۀ نف  است و زردی 
دلیل  ،دوام این سبزی است که اگر استمرار یابد و پایدار شود ،بهترین حالت برای سالک

 [.21-19ص ،20] ماند میرنگ سبز اخرین رنگی است که باقی  ،تمکین است. بنابراین
د خلفـا و  در نز ،این الوان و مشاهدات که حاکی از اطوار قلب و مکاشفات خلوت است

هـم پیوسـته در بـاب انـوار      مـنظم و بـه   ،وسـی  نظریۀ پیروان شیخ کبری تبدیل به یک 
کبرویـه اهمیـت خاصـی پیـدا     طریقـۀ  شـود و شـناخت ان در    مشاهده و اطوار قلب مـی 

بـرای سـالک    ،این انـوار و اطـوار   معنی و مفهوم کند. نقش شیخ در کمک به شناخت می
مهم است و او برای سالک مقام وویت دارد. توجه به مقامات خلوت، اصحاب شـیخ را بـه   

هـای م ـالی و اشـبا      مراقبت در انوار و اشبا  سو  داده است و اشارت به رویـت قالـب  
وی را از طریقـۀ   ،اسـت  داده مـی  اصـحاب و خلفـای وی روی   ،غیبی که در واقعات شیخ

 هـا  هرچند در اصول عقاید بـین ان  .کند عربی قابل مقایسه می بناطریقۀ بعضی جهات با 
 4[.99-61، ص38؛ 95-194ص ،10] توافقی نیست

الدین  الدین ب دادي که خود نیز از مریدان شیخ نجم از شاگردان نجم رازي الدین نجم
 اما و»گوید:  ميي نوري را از صفات روحاني و نفساني سالک دانسته و ها طیف ،کبري بود

 مقـام،  ان حسـب  بـه  دیگـر دارد  رنگـي  ،افتـد  مشاهده که انوار ان مقام، هر در انوار الوان
 نـور  یـا  ،بـود  رو  نـور  امتزاج از ان و اید پدید زر  یا نور نف ، لوامگي مقام در چنانکه
 ظلمـت  چـون  و کنـد  تولـد  زر  یا نور ،نف  ظلمت و رو  ضیاي از نف ، ظلمت با ذکر
 غلبـه  رو  نـور  چـون  شـود؛  مشاهده سرخ نوري، گردد زیادت رو  نور شود، تر کم نف 
 رو  نـور  چـون  ایـد؛  پدیـد  سـيید  نـوري  نمانـد  ظلمت چون اید؛ پدید زرد نوري گیرد،
 نـور  چـون  نـوري  ،شـود  صـافي  دل چون اید، پدید سبز نوري امتزاج گیرد، دل باصفاي
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 ،بیننـد  فراحسـی  یهـا  حـ   که نورهایی ،رازی نجم باور به .«اید پدید با شعا  خورشید
 اسـالم  نشانۀ نور این ؛است سفید نور شده دیده نور ،نشست گام در: دارند را زیر بندی رده
 کبـود  نور ،سوم گام در .باشد می ایمان نشانۀ که است زردرنگ نور این ،دوم گام در .است
میمئنـه و در گـام    نفـ   و ارامـش  نشـانۀ  سـبز  نور ،چهارم گام در .است احسان ۀنشان
معرفـت  نشانۀ نور سرخ  ،ایقان است. در گام ششمنشانۀ رسیم که  میبه ابی نیلی  ،پنجم

 [.306، ص9] میشته به وجد استاعشق نشانۀ نور سیاه  ،و حکمت و در گام هفتم
نیز نور را اسمی از اسماء الهیه و عبـارت از تجلـی حـق بـه اسـم       اوعجازمفاتیحصاحب 

هللا از مراتـب   وقتی سالک الـی  ،وهیجی معتقد است [.499، ص23] دانسته است «الظاهر»
، ان نور تجلی به رنـگ  شدو مستعد قبول تجلی ذاتی کرد انوار تجلیات اسما و صفات عبور 

همۀ به یک بار دیدم که » کند. . او از نور ذات به نور سیاه هم تعبیر میشود میسیاه متم ل 
تمام همین نور سیاه شـد و ایـن    ،رچه بودزمین و هوا ه ،سماناعالم را نور سیاه فرو گرفت 

-82ص همـان، ]« به خود امـدم ان شعور شدم بعد از  نور سیاه فانی میلق و بیان فقیر در 
 شـود.  زرد و سـفید مـی   ،سرخ ،کبود ،تجلیات افعالی هم متم ل به انوار سبز ،از نظر او .[85

دیـدم کـه در   »کنـد:   مـی چنین ذکـر   ها وی از مشاهدات قلبی و احواوت خود در باب رنگ
کبود و... این  ،سفید ،زرد ،عالم لییف نورانیم و کوه و صحرا تمام از الوان انوار است از سرخ

 [.130ص همان،] «خود فقیر واله این انوار و از غایت ذو  و حضور شیدا و بی
و وهیجـی اخـرین وادی عـارف سـالک را نشـان       رازی الـدین  نجمگفتۀ نور سیاه به 

 نور ذات خداوندی است. دهد و می

  چهارگانه عوالم ۀگستر در الوان و انوار و یسمنان هعالءالدول

ن هفتم و هشتم هجری اسـت. طبـق   وکبرویه در قر ۀطریقاز مشایخ  سمنانی هعالءالدول
جنگـی کـه او در مالزمـت     ۀواقعدر  والجلوه الشلوه وهل العروهکتاب عالءالدوله در  ۀگفت

 بر او وارد شد و پ  از این تحول به توبه و ریاضت مش ول شـد  ای جذبه ،ارغون خان بود
کبـری   الـدین  ماین عارف به دو واسیه بـه شـیخ نجـ    ۀخرقنسبت  [.298-297، ص11]

 [.15، ص28؛ 803ص19 ؛42ص ،18 ؛313، ص12] رسد می
تمـام مشـایخ از خلفـا و     کبرویه تقریبااطریقۀ در  ،طورکه پیش از این اشاره شد همان

بسیار جدی به بحث نتایج خلوت که اصـوات، انـوار و    ۀگون کبری به الدین جانشینان نجم
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بنیان این طریقـت بـر همـین نتـایج      ،که شاید بتوان گفت اند تا جایی الوان است پرداخته
 ،اسـا   بهره اسـت. بـراین   کار سالک خام و بی ،رسیدن به این نتیجهبدون استوار است و 

ی نورالـدین عبـدالرحمن اسـفراینی    هـا  ویـژه در نوشـته   در مصنفات خلفـای کبرویـه بـه   
ی سـمنان  هعالءالدولو مکاتبات عبدالرحمن اسفراینی با  اوسرارکاشفرسالۀ خصوص در  هب

 5به این مهم پرداخته شده است.

نیز همانند اسالف خویش به انوار مکاشفات و اطـوار قلبـی توجـه    سمناني  هعالءالدول
نور چیزی را گویند که او خود را ببینـد  » گوید: میدهد. او در تعریف نور  میخاصی نشان 

اشیا را بیند و داند، و بدو اشیا را توان دید و دانست. این نور میلق، صـفت   ۀهمو داند، و 
ی بعد از تقسیم نـور بـه نـور ارادت و نـور     و .[302ص، 13 ؛6ص، 12] «خاص حق است

نور وویت را جز از طریق نور  از نظر وی داند. میدومی را سماوی  وویت، اولی را ارضی و
 ،دل ،نفـ   نور در غیب انف  بـر  ،از نظر عالءالدوله [.، همان جا13] توان دید میارادت ن

قابل اطال  است و در شهادت انف  بر نور باصـره و قـوای مدرکـه و در     خفیرو  و  ،سرآ
سـالک   . سـتارگان و...  ،مـاه  ،و در شهادت افا  بر افتـاب  ک و جنآلَغیب افا  بر اروا  مَ

روحـانی دسـت    ۀر و مشـاهد وتنها در غیب انف  است که به برکت قوت ذکر به الوان من
 دات خود را به شیخ عرضه دارد تا شیخ تعبیریابد. بر مرید واجب است که تمام مشاه می
 [.303ص ،13؛ 8-7ص ،12]کند بیان  را مشاهدات ان واقعات و تمییز ان

کبود خوش رنگ است. نور دل، سرخ عقیق  ۀپردظهور نور نف ، به رنگ از نظر وی، 
شود. نـور سـرآ، سـفیدرنگ اسـت کـه باعـث        میرنگ است که باعث استقامت در سلوک 

 ،ضـعیف و دل  ،شود. نور رو  به رنگ زرد است که از دیدن ان نف  میکشف علم لدنی 
رنـگ اسـت کـه     سیاه ،القد  اشارت بدان است . نور خفی که در تجلی، رو شود میقوی 

شود. نور میلق که صفت خاص حق و به  میگاهی باعث فنای سالک و رعشه بر وجود او 
 [.304-303ص ،13] رنگ سبز است و تجلی ان جز در بهشت ممکن نیست

مراتب الوان، لیایف سـب ،   بر انیبا  مبنیجام   ای نظریه ۀئارابا  درنهایتعالءالدوله 
 ،در ادامهکه کند  می عرفانی خود را عرضهمکتب ترین دستاورد  مهم ،مراتب وجود انبیا و

 بدان اشاره خواهیم کرد.
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 وجود عالم و ایانب مراتب الوان، سبع، فیلطا. 1

خواند با احوال رو  در ارتباط  میقلب  ۀسبعسمنانی انچه را که کبرویه اطوار  هعالءالدول
از لیـایف   هریـک نماید و  میتیبیق  د،کن مین احوال را تعبیر به لیایف با حق که وی ا

دهد. این لیایف سب  در وجود انسـان کـه    میسب  را موافق با رنگی مناسب با ان نشان 
از این  هریکحکم وجود انبیا را در عالم کبیر دارد. چنانکه  شود، میعالم ص یر محسوب 

در عـالم   ،پی مبر که مظهـر ان لییفـه   ۀمرتبلیایف حاکی از صورت روحانی و از مقام و 
 [.124-123، ص39؛ 776، ص38؛ 176ص ،10] کبیر است

از این لیایف نیز نوری خاص دارد با لونی دیگر کـه سـالک    هریک ،در تقریر عالءالدوله 
از این انوار حاکی از  هریکدر ان مرتبه، درحال مکاشفه، مشاهدِ ان نور خواهد بود و چون 

 داشـته باید در باب ان انوار در طی مکاشفات توجه و مراقبـت خـاص    ،و مقام اوستمرتبه 
 [.308، ص13] خـود دارد  نوری مشصوص بـه  ،هر عضوی از اعضای سالک وی. از نظر باشد

 .[جا ، همان39] کند میتعبیر  1شناسی عرفانی اندام به کربن از این مسأله هانری
اول است و بـا قالـب جسـمانی     مرتبۀشود که  میشرو  « قالبیه ۀلییف»این لیایف از 

ــاط دارد  ــهارتب ــالم صــ یر   ؛«ادم وجــود»را  ان ک ــی ادم ع ــییعن ــد م ــن .خوان رو در  از ای
 . و به رنگ سیاه است اند ات نامیده نمادین، ادم هستی صورت بهرا  شناسی عرفانی ان اندام

 است که مقـام در ان بـرای سـالک، داراوبـتالء محسـوب     « نفسیه ۀلییف»، دوممرتبۀ 
، 12 ؛177، ص10نک:] و به رنگ ابی است اند ات یاد کرده و از ان به نو  هستی شود می
 [.124، ص39؛ 229ص

 ۀمرتبـ بـا   را انکه صدف گوهر واقعی انسان است و شـیخ  « قلبیه ۀلییف»، سوم ۀمرتب
ابـراهیم را   ۀمرتبـ حکـم   ،یعنی ایـن لییفـه   ؛داند میابراهیم خلیل در عالم کبیر منیبق 

و بـه   انـد  ات یاد کرده در عالم ص یر که وجود انسان است و از ان به ابراهیم هستی .دارد
 . رنگ قرمز است

قلب که مناجات و اظهار حاجات در  مربوط به سرآ ،است« سرآیه ۀلییف»، چهارم مرتبۀ
 بـا  خیشمقام تکلیم،  همین مناسبتِ را به ناگیرد و  میپیشگاه حق از همان لییفه نشأت 

موسـی در   ۀمرتبـ کنـد و عبـارت از    مـی در عالم کبیر تیبیق  -موسی - کلیم خدا وجود

                                                           
1  . Mystical Physiology 
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، 10نـک:  ] و رنگ ان سفید است شود میات نامیده  داند و موسی هستی میوجود انسان 
 [.جا ، همان39؛ 230ص ،12؛ جا همان

مربوط است به رو  که در وجود انسان از نفخ رو  الهی « روحیه ۀلییف»، پنجم مرتبۀ
رود و بـه   مـی شـمار   ههللا بـ ةخلیفـ ناشی است و از همان روست که انسان در عالم کبیـر  

مناسبت همین مقام خالفت است که شیخ این لییفه را در عالم ص یر بـا وجـود داود در   
گونـه   بـدین  .در حـق اوسـت  « ک خلیفـه انآا جعلنا» داند که در قران میعالم کبیر منیبق 

 و بـه رنـگ زرد اسـت    داود وجود، داود در وجـود انسـان   ،عبارت است از« روحیه ۀلییف»
 [.125، ص 39؛ جا همان، 12؛ نیز نک: جا همان ،10]

ـ  - «خفی»نام دارد که منسوب است به « خفیه ۀلییف»، ششم مرتبۀ کـه   -دل ۀنهانشان
 -عیسی در وجود انسان - شود و با عیسی در عالم کبیر میالقد  از انجا افاضه  مدد رو 
 . و به رنگ سیاه روشن استمنیبق 

)ص( در عالم کبیر  نام دارد و با وجود محمد« حقیه ۀلییف»، هفتمین و اخرین مرتبه
 . و به رنگ سبز استمنیبق 
)ص(  ادم اغاز و بـه شـریعت محمـد    ۀمرتبگونه که سیر کمال در عالم کبیر از  همان

در وجود انسان هم سیر مراتب کمال باید منجر به تشلـق   ،شود میکه خاتم است منتهی 
و سیر اطوار تا بـه اینجـا منجـر     شود)ص( و تحقق وی به نور او  سالک به سیرت محمد

 [.جـا  همان، 39؛ جا ، همان13 ؛233، ص12: نیز نک ؛جا ، همان10]یابد  میکمال ن ،نشود
، 12] نهنـد  مـی نـام  « حقیقـت  نـور » و بعضـی « نور تمکین» را بعضی مشایخ حقیه ۀلییف
 [.231ص

 

 
 

 

 عرش اهیس ادم هیقالب ۀفیلی
 یکرس یاب نو  هینفس لییفۀ
 عقل لو  قرمز میابراه هیقلب لییفۀ
 یمحمد مداد دیسف یموس هیسرآ لییفۀ
 یمحمد دوات زرد داود هیروح لییفۀ
 یالشف قلم روشن اهِیس یسیع هیخف لییفۀ
 هیواحد ۀنقی سبز محمد هیحق لییفۀ
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نف  در ابتدای سیروسـلوک خـودش    ،سمنانی معتقدند هعالءالدولرازی و  الدین نجم
سیاهی کـه  ن ااما سیاهی که در اینجا وجود دارد با  دهد میرا به رنگ سیاه و تیره نشان 

سـایه   ،سیاهی اول کند. رنگ میفر   ،در وادی هفتم عرفان که وادی فقر و هیمان است
حاصـل   ،و تاریکی است و توانایی یافتن تجلی را ندارد امـا نـور سـیاه در پایـان مکاشـفه     

ی هـا  اورند بـا ترتیـب رنـگ    میرازی و وهیجی  الدین یی که نجمها ترتیب رنگ شود. می
حقیـه بـا نـور     ۀلییفسمنانی مقداری ناهمگونی دارد. سمنانی اخرین وادی را  هعالءالدول
کننـد.   مـی وادی را با رنگ سـیاه بیـان   این  ،رازی و وهیجی الدین ولی نجم ،داند میسبز 

)نفـ ، دل،   رازی مراتب نف  را پنج مـورد  الدین ان است که نجم ،ها یکی دیگر از تفات
ـ ولـی   .رسـد  مـی خفـی عـارف بـه فنـا      ۀمرتبداند که در  میسرآ، رو  و خفی(   هعالءالدول

عـارف سـالک بایـد از ایـن      .تواند حجاب راه باشد میسمنانی معتقد است که این فنا هم 
در  .هللا بگذرد و این حجاب را کشف کند تا بـه بقـای باللـه برسـد     مقام خفی و فنای فی

 .کند مین توجهعارف به این فنای خودش نیز  ،مقام اخفی

 فلکی صور و خمس عوالم در آن جایگاه و نور مراتب و نوربخش سیدمحمد

نسب وی با هفـده واسـیه بـه     نهم هجری است.سدۀ  شیعی از عارفان محمد نوربششسید
واسـیۀ   در ایـام تحصـیلش در هـرات بـه    نـوربشش  رسد.  می) (  حضرت امام موسی کاظم
 ( بـه یکـی   786)متوفی  ( جانشین سیدعلی همدانی869)مقتول خواجه اسحا  ختالنی

و تبعیدهای بسـیار   ها مسافرتپ  از او  [.134، ص2]رد شد کبرویه واطریقۀ ی ها هاز شاخ
به روستای سولقان عزیمت کرد و تا زمان مـرگش در   توس  شاهرخ تیموری، در پایان عمر

از سـیدمحمد نـوربشش رسـائل،    [. 147، ص15]سر برد   . در انجا به 869اوول سال  ربی 
تاکنون منتشر نشده اسـت. شـماری از    ها مانده که بششی از ان  جای مکتوبات و غزلیاتی به
قیامت انفـ   (، نورالحق) نوریهرسالۀ  ،اوولیا سلسله، اوعتقادیه ،مکتوباتاین ارار عبارتند از: 

ی نظـری و عملـی، وجـود    هـا  ی نـوربشش جنبـه  هـا  هدر امـوز 6و... معراجیهرسالۀ ، و افاقی
، نوریـه رسالۀ مانده از نوربشش، تنها در  شایان ذکر است که در میان ارار خیی برجای7دارد.

 موضو  انوار میر  شده است. اعتقادیهو  معراجیه
، عالم جبـروت ، عالم وهوت ،پنج قسم هشناسی نوربشش، عوالم کلیه ب در نظام هستی

 شـود  مـی ، تقسـم  عالم ناسوت که همان عالم انسان کامل اسـت  ،عالم ملک ،عالم ملکوت
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 ، نور به سه معنـای وجـود، علـم و ضـیا اسـت     ویاز دیدگاه 7[.27ص، 32؛ 293، ص31]
 ؛کنـد  ر با عالم وهوت میابقت مـی انوااول از مراتب  ۀمرتب [.پ183ص ،35؛ 34ص ،34]

صـور و   ،اشـکال  ،و از جمی  الـوان  نور میلق، وجود میلق و هویت غیب است ۀمرتبزیرا 
بـا عـالم جبـروت و تعـیآن اول      نور علم هللا است که ،دوم ۀمرتب. استتم ال منزه و معرا 

، 1ج ،25] «ما خلق هللا نـوری  ولا»حدیث شود.  میابقت دارد و به رنگ سیاه متم ل می
در این تعیآن، ذات متعالی به هفت صفت کمـالی متصـف   اشاره به این نور است.  [97ص

ی هـا  ان افتـاب حقیقـی اسـت کـه از روزن     ۀاشعفلکی،  ۀعلویاست. انوار عقول و نفو  
 یابند سیاره بر افالک تافته و از تابش ان اشعه، اسمان ما علم و حیات میرابته و ب کواک
 [.35-34ص ،34]

انوار صفات ذاتی، در تعیآن رانی، صفات فعلی و ملکـوت علـوی    ۀاشعاز نظر نوربشش  
عناصر اربعه و موالید رالره و... پرتـو   ۀک یفسماوی بر اجرام  ۀاشعان  های عک نام دارد. 

 ۀافاضـ نوربشش برای بیان  [.همان] فلی نام داردانداخته است که در این تعیآن، ملکوت سِ
افالک سماوی و رنگی که  فیوضات الهی از عالم جبروت به عوالم سفلی، از هفت سیاره و

از کیوان و فلک هفتم، رنـگ سـیاه    ،گیرد. از نظر وی رسد، بهره می به ظهور می هریکاز 
شم، رنگ کبود و از بهرام و فلک پنجم، رنگ سرخ و از خورشـید و  و از برجی  و فلک ش

فلک چهارم، رنگ زرد و از ناهید و فلک سوم، رنـگ سـفید و از تیـر و فلـک دوم، رنـگ      
 [.35صهمان، ] رسد امیشته و از ماه و فلک اول، رنگ سبز به ظهور می

و یـا صـوری   [ همان] یالیسومین مرتبه از مراتب انوار، ضیا نام دارد که بر دو نو  حسی و خ
غیـب یـا صـحو بـه حـ        ،ست که در حالت نـوم ا حسی انواری .است [جا همان ،35] و معنوی

از نظـر وی، ضـیاء صـوری ماننـد      [.35ص، 34] شـود  میخیال در عالم م ال مکشوف و مشهود 
 رو  و خفی است.   ،سرآ ،قلب ،ماه و ستارگان است و ضیاء معنوی مانند نور نف  ،افتاب ،چراغ

نور سشن گفتـه اسـت. خـدا     ۀدربارمناسبت لقبش  نوربشش تقریباا در هر موقعیتی به
دل عارف بلکـه جهـان از او    ،شود طور که جهان از نور خورشید منور می نور است و همان

 شود. نورانی می
  عالموز نور تجلی تو روشن همه   ای عکس جمال تو در آیینه آدم 

 [14ص، 30] 
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عنـوان   است. او از خداوند، بـه  شدهاین سهمی است از نور ازل که برای هر دلی مقرر 
 کند: نوربشش عالم یاد می
  زان ساغری که خاتم نوشید اب حیوان ده مرا دمادم   ای نوربشش عالم می

 [2صهمان، ] 

وتـار   قلب انسان همانند شـب تاریـک تیـره    ،خورشید نور حقیقت اگر یک لحظه نتابد
 :شود می

 مایینه دل تار شود چون شب مظلَ دم اگر نور نبششد   خورشید رخت یک

شـود و انسـانی    تیرگی و ظلمت نصیبش مـی  ،کسی که سهمی از نور نصیب او نیست
شود و م ـل خورشـید بـر عالمیـان نـور       جوید منب  نور می که به حضرت حق توسل می

 افشاند:   می
 دامن او فتد به دستم  گر بششم  بر جمله کون نور

 پاش فشانم که بود عارف اشیا در هر نور که بششند مرا از تتق غیب 
 [14ص همان،] 

 تواند در شب تاریک همه چیز را ببیند:   او می ،هرگاه نور حقیقت به قلب سالک بتابد
   هر چیز که باشد بنماید به شب تار از نور اگر بشش بیابد دل سالک 

 [17ص همان،] 

 انوار و الواناطوار سبعه،  .1

پردازد. از دیـدگاه او حجـاب    مینوربشش برای تبیین موضو  انوار، ابتدا به اقسام حجاب 
از نظر  ب.ر ۀناحیعبد است و دومی از  ۀناحیبر دو نو  ظلمانی و نورانی است که اولی از 

 [.ر41ص، 34] وی ارار، حجاب افعال و افعال، حجاب صفات و صفات، حجاب ذات است
وجه  عموم و خصوص من ۀرابینه به اعتقاد نوربشش میان انوار متلونه و تجلیات متعیآ

از نظر وی چـه بسـا    .باشدوزم نیست که تجلی در لبا  نوری ملون  ،یعنی ؛برقرار است
فنا یا علم به تجلـی در حـین    ،تجلی ۀنشانی نور که دیده شود و ان تجلی نباشد. ها عالم

شود  میاز میان انوا  تجلی اک ر اوقات تجلیات افعالی، متم ل به انوار متلونه  .تجلی است
 [.جا همان] دکن میو در جمی  الوان تجلی 
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در  .طینـت انسـانی   امـال گردانی از مقتضیات طبیعـت حیـوانی و    روی ،طور اول .1
 عبادات قالبی و ذکر زبـانی صفای کامل در ارر  که باعث است صحبت مرشد کامل

اعمالي است که  ۀنتیجاین نور  .تعلق به قمر دارد و یافته ظهوربه نور سبز و  شده
د و در عالم عناصر و طبای ، رنگ سبز بیا میطاهره صدور  ۀظاهرجوار  و  اعضااز 

 [.پ 42، همان] اعم الوان است

عـالمی   .سـبعی و بهیمـی   ،شـییانی  مـذموم نف  است از اخـال   تزکیۀ  ،طور دوم .2
کبود، نور ملکوت سفلی است و سیران در ان عالم ابتدای سیران در نهایت از نور  بی

 نف  است.  تزکیۀ  عالمت اطمینان والباطن است. تجلی حق به این رنگ،  صفت

نهایت از نور سرخ، بدایت  عالمی بیقلب است به اخال  حمیده.  ۀتصفی ،طور سوم .3
 است.قلب  ۀتصفیهمین رنگ، عالمت کمال  ملکوت علوی است و تجلی به

 .استنور زرد به سرآ است از جهالت و اعتقادات فاسده که  ۀتشلی ،طور چهارم .4

نهایـت از   عـالمی بـی   .رو  از دنائت همت به علو همت نام دارد ۀتجلی ،طور پنجم .5
 [.ر43همان، ] نور سفید، نور نهایت ملکوت علوی است

 شود مین تمام انوار متلونه در رنگ سیاه مضمحل اخفی است که در  ،طور ششم .6
عـالمی   ،کند. بنـابراین  میعالم جبروت طیران نات متک ره در وحدت و جمی  تعیآ

همـین رنـگ، عالمـت کمـال      نهایت از نور سیاه، نور جبروت است و تجلـی بـه   بی
 .ستا هللا از ک رت ماسویی خف ۀتجلی

نـور وهـوت    ورنـگ   نهایت بـی  بی عالمی ،ال یوب است که همان غیب ،طور هفتم .7
و الوان انوار، صفات اطـوار   [جا همان] دهد میفنا و بقاء بالله در این طور رخ  .است

 [.ر44همان، ] دل است

را،  فقیـر  مـر  ها رنگ ویقترین پ » است: گفته باخرزي در مورد طور ششم، ابوالمفاخر
 مقـام  رمز رنگ این بنابراین،« وی در هاسترنگ جمله هالك به اشارت که است سیاه رنگ
 شـهود  مقـام  از بعد نیز را فقیرسیاه لونی دیگر نیست  رنگ از بعد چنانکه» است. فنا شهود
 [.41-40، ص7] «نه فقر فناست ان و مگربقا؛ نیست دیگر مقامي توحید، در خود فناي

نهایت  دیدم عالمی بی» نویسد: می زمینهخود در این  واقعاتدر بیان یکی از  نوربشش
دور، هشتصـد هـزار    هریکاز نور سبز، هزارهزار دور اعظم در ان عالم سیران نمودم و به 
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گـاه رسـیدم بـه عـالمی      یـافتم. ان ی یبقـا و ی یفنـا تجلـی،   هریـک بار متجلی شدم و به 
نهایت از نور کبود، هزارهـزار دور اعظـم در ان عـالم سـیران نمـودم و بـه هـر دوری،         بی

و ی یفنـا تجلی،  هریکهشتصد هزار نوبت تجلی فرمود و به حضرت حق به همین رنگ، 
نهایـت از نـور سـرخ، هزارهـزار دور اعظـم در ان       گاه رسیدم به عالمی بی یافتم. انی یبقا

 هریـک عالم سیران نمودم و به هر دوری، حضرت حق، هزارهزار نوبت تجلی فرمود و بـه  
نهایـت از نـور زرد، هزارهـزار دور     بیگاه رسیدم به عالمی  یافتم. انی یبقاو ی یفناتجلی، 

اعظم در ان عالم سیران نمودم و به هر دوری، حضرت حق هزارهزار نوبت تجلـی فرمـود   
نهایـت از نـور سـفید،     گاه رسیدم به عالمی بـی  تجلی فنایی و بقایی یافتم. ان هریکو به 

هزار نوبـت  هزارهزار دور اعظم در ان عالم سیران نمودم و به هر دوری، حضرت حق هزار
نهایـت از   گاه رسیدم به عالمی بـی  یافتم. انی یبقاو ی یفناتجلی  هریکتجلی فرمود و به 

نور سیاه، هزارهزار دور اعظم در ان عالم سـیران نمـودم و بـه هـر دوری، حضـرت حـق       
گـاه رسـیدم بـه     یـافتم. ان ی یبقـا و ی یفناتجلی  هریکهزارهزار نوبت تجلی فرمود و به 

گاه بقا یـافتم. هـم    رنگ، فانی شدم هزارهزار دور اعظم فانی بودم ان و بینهایت  عالمی بی
غایت لییـف، پیـر خـود را     ام، رسیدم به مقامی به دانم که حضور کرده میدر واق ، چنان 

گفتم این بـود کـه مشـاهده     میدیدم این واقعه را عرض کردم. فرمود که اطوار سبعه که 
 .ر[41] همان،  «نمودی

که نوربشش نیز بـه تبعیـت از اسـالف خـویش و براسـا        شود میالحظه م ،بنابراین
تجلیات و الوان، ارتباط معنایی و رمزی برقرار  ،واقعات و تجربیات عرفانی خود، میان انوار

نوربشش و سمنانی وجود دارد ان است که نـوربشش در  دیدگاه تفاوتی که میان  کند. می
کـه سـمنانی اخـرین     کنـد درحـالی   میطور ششم را با نور سیاه تصویر  ،بیان اطوار سبعه

 الـدین  ، نجـم کبری الدین برخالف نجمنوربشش، داند.  مینور سبز حقیه یا  ۀلییفوادی را 
 .نامـد  میو نور وهوت  رنگ بی ال یوب و غیب لماوهیجی و سمنانی، طور هفتم را ع رازی،
 .بین او و نجم رازی اختالف وجـود دارد  ،راتب نف و م ها در ترتیب رنگ ،بر اینکه عالوه

، سـرخ،  دسبز، کبو :باشد که به ترتیب عبارتند از میتعداد انوار از نظر نوربشش شش نور 
کبرویه قبـل از وی   عارفانتفاوت و امتیاز دیگری که میان نوربشش و . زرد، سفید و سیاه

میـان  بعد از تعریـف نـور و انـوا  ان    خاصی،  ترتیباین است که او با نظم و  ،وجود دارد
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با یکی از انـوار   هریکصور فلکی و سیر مراتب روحانی و تیابق  ،وجود عوالم و مراتب ان
تـری بـا    تا بدین وسیله ارتباط تم یلـی و تصـویری نزدیـک    کند میو الوان ارتباط برقرار 
روحانیـت   نوربشش و نجم رازی معتقدند که منشـأ انـوار بـر حسـب    . مشاطب برقرار کند
 [.300ص ،8] سالک متنو  است

 گیری نتیجه

تناسب و سـنشیتی بـا نورهـای مکشـوف در      ۀنحویک  ،رنگ و نورهای ظاهر در عالم .1
 د. نمراتب سیروسلوک عرفانی دار

تصویرگری برای وجود حق در عالم، تشبیه وجود به نور اسـت. از منظـر    زیباترین .2
خداوند، نور حقیقـی عـالم و بلکـه خـود نـور اسـت. تمـام اشـیا          ،قرانی و عرفانی

 یابند.   مینور حق، روشنایی، ظهور و هستی  ۀواسی به

سالک طریق حق در سیر روحانی مراتب وجود، تجلیات حق را در بـاطن خـویش    .3
 د.  کن میالوان، مشاهده نات نور یعنی در قالب تعیآ

م ـیالت رنگـی در سیروسـلوک    تعـرض نیسـتند.    عارفانالوان در کشف و شهود  .4
 ،ن واقـ  اسـت  ااز سیروسـلوک کـه در    ای شاخص و محکی برای عارف و مرتبـه 

به تناسب اطوار قلبـی هـر عـارفی، انـوار، بـه الـوان مشتلـف و         ،بنابراینباشد.  می
گشـای او بـرای    تواند راه میکند که  میمتفاوت و با معنایی رمزی برای وی تجلی 

 . هللا نیز متفاوت است طریق سلوک الی ،همین نسبت هو ب طی مراتب بعدی باشد

میان عوالم معنا و انوار، ارتباطی وجود دارد و بـه   ،بنابراین ؛نور دارای مراتب است .5
به درک مراتب عـالی انـوار    ،کند میسلوک را طی همان نسبت که سالک، منازل 

 شود. میل ینا

بسـامد   ۀگسـتر  .رنگ سـیاه اسـت   ،ی عارفانهها ترین طیف نوری در نظریه نمادین .6
متک ـر و   ی، برداشتعارفانباعث شده است که در نگرش نمادین  ،این طیف نوری

 گاه متناقض ارائه شود.

، نفـ   ۀمرحلـ یـا هفـت    با مدنظر قرار دادن هفت بین قـران سمنانی  هعالءالدول .7
 .باشـد  مـی دهد که دارای هفـت لییفـه و انـدام     میتصویری از انسان نورانی ارائه 
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خـود نمـایش داده    نور رنگـین مشصـوص بـه    ۀوسیل به ها البته هرکدام از این اندام
 شوند. می

گذر از روشـنایی سـیاه و شـب روشـن بـه درخشـندگی بیـنش         ،باور سمنانی هب .8
ساختار لییف یا بـدن رسـتاخیزی پنهـانی     -کمال بالندگی زیست ۀنشانزمردین 

ست کـه ارتبـاط میـان    ا جا است که درون بدن جسمی جا گرفته است. در همین
و مـا بـه هفـت     شود میشناسی نورانی اشکار  احسا  نورهای رنگی و اندام ۀتجرب

ی هفت پیامبر بزرگ در بدن انسان ها د جایگاهااندام ظریف و هفت مرکزی که نم
درونـی،   ای گونـه  بالندگی انسان نورانی، به ۀطریق  خوریم. بدین میرب ،نورانی است

 کند. میرا بازبینی پیامبران  ۀدورکل 

گونه نیست که همیشه تجلیات عرفـانی در قالـب    این ،سیدمحمد نوربششبه باور  .9
بیاض میلـق   ،نور میلق باشد. میتعداد انوار شش  ،الوان مشاهده شود. از نظر وی
 .و معرا است هصور و تم ال منزآ ،اشکال ،و هویت غیب از جمی  الوان

و ایـن   دانـد  مـی حقیه بـا نـور سـبز     ۀلییفاخرین وادی را  ،سمنانی هعالءالدول .10
طور ششم را نور سیاه که نوربشش  درحالی ،کبری است الدین نجم ۀنظریموافق با 

که در این مورد رازی و وهیجـی نیـز نـور سـیاه را اخـرین وادی عـارف        داند می
نظـر  در  طـور هفـتم  کننـد.   مـی به نور ذات خداوندی یـاد  ن اسالک دانسته و از 

 است.ال یوب  و غیب رنگ و نور بی نوربشش،

کبرویه، تجلیـاتی کـه در قالـب انـوار الـوان مشـاهده        ۀطریقرسد در  مینظر  به .11
جزء اصول مهم این طریقه است. نقش شیخ نیز در کمـک بـه شـناخت     ،شود می

سیروسـلوک   در برای سالک مهم است و سالک نیز همواره بایـد  ،این انوار و اطوار
 داشته باشد.   توجه ها نمعانی رمزی ا به

 

 نوشت پی

، نشـر همـداد،   نهم هجری ۀنور و رنگ در عرفان اسالمی تا سدانصاری، سکینه، نک:  .1
 .1392تهران، 
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 .212-184، ص87زمستان  ، پاییز و8 ۀشمار، میالعات عرفانی ۀفصلنام،  «اسالمی

 در رنـگ  و نور يها جلوه» زاده فروشانی، محسن، نک: امامی جمعه، سیدمهدی، حسن .3
، بهـار و  8 ۀشـمار ، عرفـان  ۀنامـ  پـژوهش  ،«شناختي روان تحلیالت و عرفاني کشفیات
 .21-1، ص1392تابستان 

نیا ترجمه  توس  فرامرز جواهری« انسان نورانی در تصوف ایرانی» عنوان باکتاب اخیر  .4
 شده است.

ـ اوسـرار   کاشـف بیشتر نک: اسفراینی، نورالدین عبـدالرحمن،  میالعۀ برای  .5 انضـمام   هب
ـ     مکاتبـات  ؛ 91و ص 78-73اهتمـام هرمـان لنـدلت، ص    هپاسخ بـه چنـد پرسـش، ب
هرمـان لنـدلت،   مقدمـۀ  ، با تصـحیحات و  سمنانیعالءالدولۀ عبدالرحمن اسفراینی با 

 .27-19ص

ـ    ۀ لرسارا در نگارنده، این ارار  .6 زودی  هدکتری خود تصحیح انتقادی کـرده اسـت کـه ب
 منتشر خواهد شد.

عربـی بـر تفکـر     ابـن تـأریر ارای  »بیشتر نک: جاللی شیجانی، جمشـید،  میالعۀ برای  .7
، 23شـمارۀ  ، شناختی اسیوره ادبیات عرفانی و ۀنام فصل «عرفانی سیدمحمد نوربشش

 .51-39ص

 ,Jamshid Jalali Sheyjaniانتقادی شده است: نک:این رساله توس  نگارنده تصحیح  .8

Muhammad Nūrbakhsh’s Risāla-yi Mi‘rājiya: Critical Edition, Ishraq, 

No.5,12014pp306-33 
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