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 داخ در اطالق نور بر عربیابن دگاهید لیتحل
 یفرامرز قراملک احد

 **یسادات کتابچالهفاطم

را به  یفراوان یو عرفان یفلسف لئنور مسا ۀسور 35 ۀیاطالق نور بر خدا در آ :چکیده

و  یفلسف ،یمنطق ،یحمل نور بر خدا از چهار جهت معناشناس ۀآورده است. نحو انیم

 ۀدر نحو یعربابن دگاهید یانتقاد لیحاضر تحل قیتحق ۀلئدارد. مس تیاهم یعرفان

اطالق و  نیپنجم ا ۀسد لیتا اوا خستن ۀمفسران سد بیشترنور به خدا است.  حمل

اطالق نور بر  یانگاریقیبر حق یعربابن نیالدییاما مح ،انگاشتندیاسناد را استعاره م

نور اسم خاص است و بر اسم جامع اهلل به  ،یعربابننظر  یدارد. برمبنا دیکأخدا ت

خدا  راطالق نور ب لیتحل در نیالدییبر اجمال حمل شده است. مح لیحمل تفص قیطر

در مواضع فراوان از آثار ابن کردیدو رو نیدارد. ا یو معرفت یشناختوجود کردیدو رو

 نیالدییمح دگاهید لیمقاله در تحل نیمنسجم و سازگار دارد. روش ا لیتحل یعرب

 است. یستمیو س یاگزاره ،یمفهوم لیشامل تحل یمنطق یوجهسه لیاز تحل یمندبهره

 یمعرفت کردیرو ،یوجودشناخت کردیرو ال،یخ ،یعربنور، ظلّ، ابن :هاواژهکلید
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 مقدمه:

، ه نورسور 35 ۀیعنوان مثال در آاست. بهمتعال اطالق شده  یبر خدا میلفظ نور در قرآن کر

 چون او نورمثل  .است زمین و هاخدا نور آسمان»خوانده شده است:  نزمی و هاخداوند نور آسمان

 اىستارهای و آن آبگینه چون ون آبگینهدر چراغ آن ،باشد چراغى آن در که است چراغدانی

که نه خاوری است و نه باختری افروخته باشد. روغنش  ونزیت درخت پربرکت روغن درخشنده. از

دیگر. خدا هر کس را که بخواهد  نوری افزون بر نورروشنی بخشد هرچند آتش بدان نرسیده باشد. 

 1«.استآورد، زیرا بر هر چیزی آگاه میها مثل مردم براىبدان نور راه می نماید و 

تابع  یگوناگون نیآورده است. ا انیرا به م یگوناگون یرهاینور بر خدا در قرآن تفس اطالق

آن در  یمفهوم لیو تحل ریبه تفس هیآ ۀمفسران است. گذار از ترجم یو عرفان یفلسف ،یکالم یمبان

 یهوممف لیاشاره کرد: تحل لیتوان به موارد ذیرخ داده است که از آن جمله م یمختلف لئپرتو مسا

اضافه شدن نور به  سرّ ؛خدا حمل نور بر یچگونگ ؛اطالق نور بر خدا ۀنحو ؛آن قتیحق انینور و ب

مجاز بودن اطالق نور بر خدا  ای قتیحقله، ئمس نیتریانیبن ل،ئمسا نیا انی. از منیها و زمآسمان

 است.

یم میتقس انگارقتیو حقر بر خدا  به دو گروه مجازانگار اطالق نو ریدر مواجهه با تفس مفسران

 زیجا یقیحق یکه حمل نور بر خدا را در معنا شودیاطالق م گروهی به انگارانشوند. مجاز

نور  یعنی -آن  یظاهر ینور همان معنا یقیحق یآنان مراد از معنا ۀدیعقچراکه به دانند،ینم

 تیرعا یبرا روازاین ؛خداوند است انگاریشدن به آن مستلزم جسماست و لذا قائل  -محسوس

 انی. آنان در بستین یقیحق یمعنااطالق لفظ نور بر خدا در قرآن بهبرآنند که  هیو تشب هیاصل تنز

: ق1412 ،ی)تستر نی، مز(105: 18، جق1412 ،ی)طبر یرا مانند: هاد یمتعدد ی، معاننور یمجاز یمعنا

یعیمابعدالطب ندیانگاران براساس فرآقتیاند. حقکرده انیو... ب (512: 2، جق1416 ،ی)سمرقند ، منوِّر(111

 میمفاه ند،یفرآ نای در. اندمتعال شده یبودن اطالق نور بر خدا یقیقائل به حق ،یحس میمفاه یساز

 ۀریاساس دانی. براشوندیم میتقس ی(ظاهر )معنایو پوسته  ی(قیحق یمعنا) به دو بخش هسته یحس

اعم از  قیمصاد گریمحسوس شامل د هایاز مصداق ریو غ شودمی ترگسترده یشمول مفهوم حس

 .گرددیم یحسریو غ یحس
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 «اطالق نور بر خدا» یریتفس یو تطور آرا خیدر تار ینقش مهم یعربابن دگاهیجا که دآن از

انگار قتیحق نااز مفسر یکیعنوان به یعربابن دگاهید یو بررس لیپژوهش به تحل نیدر ا ،دارد

 2.شودیمپرداخته 

یرکالمیتفس ،ازجملهحاضر منتشر شده است.  قیمند مرتبط با تحقنظام ۀچند مطالع نیاز ا شیپ
مورد   یعربابن دگاهید که دینمایم دیخود تاک کتاب نیدر ا سندهینو ؛(1386 زاده،ی)عل نور ۀیآ یعرفان

است که  یپژوهش ؛(1388)نزهت،  «هیصوف اتینماد نور در ادب» قرار نگرفته است. لیمطالعه و تحل

ییمح یآرا لیمقاله به شرح و تحل نیدر ا اما پردازدینور م ۀدربار هیصوف ۀیانیآن به ب رد سندهینو

و  یرود ی)ساعد« و موالنا یعربابن دگاهینور در د یقیتطب یبررس»پرداخته نشده است.  نیالد

در باب  نیالدییمح یآرا لیبه تحلدر این نوشتار نیز است که  یگریپژوهش د ؛(1395همکاران، 

 اطالق نور بر خدا پرداخته نشده است.

و  شناختیوجود کردیاز نور را در دو رو نیالدییمح یلیو تأو یریتفس یآرا توانیکه مجاآناز

 شود:بررسی میمقام در سه مبحث  نیدر ا یو دگاهیدپس کرد،  یبندطبقه یمعرفت کردیرو

 کردی. رو2 ؛است یگوناگون لیاطالق آن بر خدا که شامل مسا ۀنور و نحو یمعنا لی. تحل1

 او. یمعرفت کردی. رو3 ؛یعربابن شناختیوجود

 یعربابن دگاهیاطالق آن بر خدا در د ۀنور و نحو یمعنا لیتحل. 1

 کرد: لیتوان در پنج نکته گزارش و تحلیمفهوم نور را م لیدر تحل یعربابن دگاهید

 از حرف نون ینور مصداق. 1. 1

اسم بر آن  یحرف نون از نظر و .پرداخته است «النور»ه اسم حرف نون ب فیتعر لیذ نیالدییمح

او حرف نون را سبب  نیست. همچنهاها و ادراک آنعمل آن ،ایاست که موجب ظهور اش یزیچ

 «النور» ف،یتعر نیا زپس ا نیالدییاز ظهور وابسته به آن است. مح یناش امیکه ق داندیم یزیآن چ

: 1384 ،یعرب)ابن آن قرار داده است یمعنا لینون دانسته و ذ قیمتعال از مصادحق یاسام انیرا در م

52). 
 باشند،میحرف نون  قیاز مصاد زیو مداد ن دیبر اسم نور، علم و ماه و خورشعالوه ینظر و از

است  ی، باطنشد از خفابرون نای منشأ گاه. اندمشترک یآشکارکنندگ یژگیها در وآن ۀهم رایز
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چشم  یراکه اجرام را ب نیریّاست، مانند ن یو گاه ظاهر سازدیمانند علم که مُدرَک را از آشکار م

 ،یعربابن) کندیرا که نوشته شده است، از خفا خارج م یزیمداد که آن چ نیکنند و همچنیظاهر م

  (.52 و 53: 1384
و سپس آن  کندیم انیقاعده ب کیعنوان حرف را به فیآن است که تعر یعربابن ۀویش

براساس  یعربابن ۀشینور را در اند تیقیحق توانیمبنا م نی. بر ادهدیانطباق م قیرا بر مصاد فیتعر

حرف نون، در ظهور،  قیاز مصاد یعنوان مصداقاساس نور به نیداشت. بر ا انیحرف نون ب فیتعر

 در ظهور است. ایاش امیدخالت دارد و سبب ق ایو ادراک اش عمل

 نور فیتعر. 2. 1

را محمود  یاست، اما عبارت اوردهین انیصراحت به مله بهئمس کی ۀمثابنور را به فیتعر یعربابن

پاسخ  توانیانگاران مقتیحق یریتفس دگاهیگزارش کرده است که از آن در پرتو د یغراب از و

 یریال  نورنفسه و الیف درکیبه و الدرکیفمِن النور ما» :دیگویدست آورد. او مسوال را به نیا

 (.215: 3، ج1388 ،یعرب)ابن «ابدا

 3،شودلحاظ  هیانیعبارت، مِن ب نیچراکه اگر مِن در ا ؛است لیتحل ازمندیعبارت کوتاه ن نیا 

یکند و خود درک نمیرا روشن م ریکه غ یزیچ»کرد:  فیتعر نیاکبر چن خینور را نزد ش توانیم

  .«شود

و  (270: ق1416) واراالن ةمشکادر  یچون غزال ینور نزد کسان قتیالف حقخبر نیالدییمح ریتعب

 ۀدو مؤلف یدارا شانینور در نزد ا رایز ؛است (113: 2تا، جیبسهروردی، ) االشراق حکمةاشراق در خیش

 نیالدییمح انیدر ب کهی. درحالایاش ۀظاهر بذاته و ظاهرکنند یاست که عبارت است از: امر یجابیا

مفسر قرن پنج  یاست. عبدالقاهر جرجان یسلب اینور لحاظ شده مؤلفه یکه برا ایاز دو مؤلفه یکی

نور  یعنیخاص آن  ۀنور، از گون قتیمفهوم نور و فراتر بردن حق یسازیعیمابعدالطب ندیدر فرآ

، ق1430جرجانی،)امور  ۀکه عبارت است از: آشکارکنند ابدییدست م یبه مفهوم جامع مشترک یحس

است،  «بهدرکیما»را که  عبارت از  نیالدیینور نزد مح قتیحق توانیاساس منیبرا (.365: 2ج

بودن نور قابل نقد  «درکیماال»بر یمبن وی دوم مؤلفۀ اما ؛دانست ینور نزد جرجان فیموافق با تعر
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روشننور  قتیباشد؟ اگر حق ءیتواند فاقد شیاست چگونه م ءیش یچه که معطآن رایاست، ز

 است؟ درکینفسه الیتوان گفت فیم ایباشد آ ریغ ۀکنند

شود، جامعِ یآن ادراک حاصل م ۀلیوسکه به یامر یعنی «بهدرکیما» ۀتوان گفت مؤلفمی

نور  ۀصرفه و محض ۀتبتنها به مر «نفسهیف درکیال» یعنیدوم  ۀاما مؤلف ،ها و مراتب نور استگونه

 .است درکینفسه الیادراک به اوست و او ف رایز ؛خدا نور است انیب نیاشاره دارد. با ا

 نه استعاره قتیحق :کاربرد نور. 3. 1

 اخذ موضع هاتوجه دارد، نسبت به آن انینیشیپ یریتفس راثینور به م هیآ لیو تأو ریدر تفس یعربابن

أللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ » ۀنور را در گزارمعتقد است  ی. وبردمی بهره هااز آن ایو از پاره کندمی

 ،یکه هاد آوردیم لیدل نیچننیمدعا، ا نیا یدانست، او برا یمنور و هاد یمعنابه دینبا «وَالْأَرْضِ

 شدیاستفاده م یاز اسم هاد هیباشد در آ یهاد یمعناخدا است و اگر قرار بود نور به یخود از اسما

ارائه  یحیمنور دانست توض یمعنابه دیادعا که نور را نبا نیا یبرا یو (.39: 4تا، جیب ،یعرب)ابن

نور به  ریکه تفس افتی نیدر ا توانیرا م ریتفاس زا گونهنیبا ا نیالدیی. سرّ مخالفت محدهدینم

 است. یمجاز یکلطورو به ییکنا ،اینور و توسل به مدلول استعاره قتیمنور، فرا رفتن از حق

او اعم از مدعا  لیچراکه دل ؛قابل نقد است ست،ین یهاد یمعناکه نور بهنیبر ا نیالدییمح استدالل

ارائه کرد. البته  یظاهر ریاز تفس ریغ یریتفس توانینم ایهیآ چیاز ه گریاو د لیاست. براساس دل

 نیچننیا ریگردد. آن تقررفع  ادشدهی هامیتا انمود  رتقری ترروشن ایگونهاستدالل او را به توانیم

قَالَ رَبَُّنَا » مانند: کندیاشاره م تیخلقت و هدا زیمتعدد در قرآن که به تما اتیبا توجه به آ ؛است

وَالََّذِی  ،فَسَوََّىالََّذِی خَلَقَ ، سَبَِّحِ اسْمَ رَبََِّك الَْأعْلَى»و  (50 :)طه «الََّذِی أَعْطَى كَُلَّ شَیٍْء خَلْقَهُ ثُمََّ هََدى

جداگانه  أدو مبد یدارا ،عربیابن دگاهیاز د تیگفت خلقت و هدا توانی، م(3 :ی)اعل «قَدََّرَ فَهَدَى

نحو به ینور به هاد ریتفس بنابراینخلقت، اسم نور است.  أمبد و یاسم هاد ت،یهدا أهستند که مبد

را  از  ینور به هاد ریعدم تفس توانیم ریتقر نیاست، با ا تیو ارجاع خلقت به هدا انهگرایلیتقل

 هیآ نینور در ا یعربگفت از نظر ابن توانیم یو یبراساس مبان دانست. ریپذهیتوج یعربنگاه ابن

 کلمه مراد است. یقیحق یندارد و معنا یکاربرد مجاز
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 حمل نور بر حق: حمل اسم خاص به اسم جامع یمنطق لیتحل. 4. 1

اهلل به اسم نور است  هیتسم «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ »نور اسم است و درواقع  ،یعرباز نظر ابن

در  هیکه تسم چرا ست،ین یمنطق ایو  یاصطالح نحو نجایدر ا هیمراد از تسم(. 642: 1ج ،تابی ،یعرب)ابن

 نیالدییمح راز نظ کهیندارد، درحال یمنطق لیاز حمل است و ارزش تحل رغی داناناصطالح منطق

نور به قتیمعنا که حق نیاست. به ا یحمل هم حمل مواطات نیاسم خاص نور به اهلل حمل شده و ا

نور به منور و  یرهایتفس یعرباست که ابن لیدل نیبه اهلل حمل شده است. به هم ینحو مواطات

 لی. اگر حمل در تحلستین ینحو اشتقاقجا بهنیحمل نور در ا یاز نظر و رایز رد،یپذینم نور راالذو

ال ؤحمل س نیا ۀاز گون توانمی گاهباشد آن یحمل مواطات «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ » ۀگزار

 دیحمل فرض نمود. بدون ترد نیا یرا برا یصناع عیو حمل شا یذات یکرد و دو شق حمل اول

اهلل و اسما عیاسم جامع جم انعنومفهوم اهلل به رایز ؛ستین یگزاره حمل اول نیحمل نور بر اهلل در ا

 ن،یالدییسخن مح یندارد. برمبنا مفهومی اتحاد است، خاص اسم که نور با هاآن یبر معان طیمح

اسم  ۀمثابنور به هیآ نیدر ا رایز ؛وار استدش یکم بندیطبقه نیحمل نور بر اهلل براساس ا لیتحل

هلل داللت ا ن،یالدییجاکه در نگاه محنآاست. از هحمل شد اسما عیاهلل بر اسم جامع جمخاص از اسما

 توانیم پس باشند،یاو م اتیحضرت حق و تجل ناتیتع ۀمنزلحق به یبر ذات حق دارد و اسما

 قهیحمل رق ،یرازیش نیصدرالمتاله ریتعببه ایبر اجمال است و  لیگفت حمل نور به اهلل حمل تفص

  .قهیاست بر حق

 دی: نور مطلق و مقنیها و زمنورِ اطالق شده بر خدا به آسمان اضافه سر  . 5. 1

 ادیاهلل از آن  ذات اوست و با اسم نینور مطلق که ع :حق دو نور دارد یعربابن دگاهیبراساس د

. (216: 3، ج1388 ،یعرب)ابنسماوات و ارض اضافه شده است به  هیو نور مضاف که در صدر آ شودیم

طور مطلق و بهبه «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ » ۀد اسم نور را بر خودش در گزارخداون یاز نظر و

تا مقصود  ،«وَالْأَرْضِنُورُ السََّمَوَاتِ »: دیفرمایکه قبول اضافه نکند اطالق نکرده است بلکه م ینحو

است که در ادامه  یدر حال نیدهد. ا میبه ما تعل نزمی و هاکردن آن به آسمان دیخود از نور را با مق

که همان نور مطلق  دهدیخود نسبت مرا به ینور «یَهْدِی اللََّهُ لِنُورِهِ مَن یَشَاء»: دیفرمایکه م هیآ

 باشدیمطلق نور م ۀصورت گرفته است نزول از درج هیآ یکه در ابتدا ایاضافهاساس نیاست. برا
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یب ،یعرب)ابنآن نور مطلق است  یسوما به ۀکنندتیهدا مضاف واقع شده هیآ یکه در ابتدا یو نور

 (.393: 1تا، ج

اهلل از اسما یاسم «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ » ۀنور در گزار نیالدییاساس از نظر محنیابر

گفت منظور از اسم، ذات  توانیم ستیلفظ ن روانشیو پ عربیابن نزد اسم از مراد جاکهاست و ازآن

 یصفت عدم تباراعبه ایو  ر،یو قد میشده است مانند عل دهینام ،یاعتبار صفت وجوداست که به

 یعرفان یمفهوم اسم در کاربردها (.12: ق1426 ،ی)کاشانلحاظ شده است مانند: قدوس و سالم 

نور، هم  ۀسور 35 ۀیدر آ .«لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى»: دیفرمایحشر است که م ۀسور 24 ۀیبرگرفته از آ

که اهلل اسم اعظم است و  تتفاو نیبا ا باشندیخبر اسم م گاهیمبتدا و هم نور، در جا گاهیاهلل، در جا

 یاعتبار صفت وجودو مراد از نور، ذات است به شوندیدر او ظاهر م هیو جزئ هیکل یاسما عیجم

  و خلقت لحاظ شده است. تیمبدئ

 نور لیدر تحل یعربابن یوجودشناخت کردیرو. 2

دارد. او در  یو معرفت یوجودشناخت کردیاهلل دو رواز اسما یاسم ۀمثابنور به لیدر تحل عربیابن

 ظلمت را به عدم و گرداندیاشراق نور را به وجود برم خیگونه که شهمان یوجود کردیرو

 :دیگویو م داندیوجود م أاسم نور را مبد ،(107 -108: 2تا، ج)سهروردی، بی
و  میهست ریما در وجود و خ ووجود، نور و ظلمت، عدم است. پس شر، عدم است 

: 2تا، جیب ،یعرب)ابن و جبران است و آن نور است امیاصل الت میشو ماریاگر ب یحت

486).

مطلب  نیبه ا عربیکه ابنخلقت است، چنان أمبد یوجودشناخت کردیاسم در رو ۀمثابنور به

 :دیگویاشاره دارد و م
 ...میاست، پس ما به اذن خدا نور هست دهخداوند ما را از ظلمت عدم به نور وجود آور 

 (.392: 3، جتا، یب  ،یعربابن)

در سه وجه  «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ » ۀگزار ریرا در تفس نیالدییمح دگاهیمحمود غراب د 

  لیو وجه سوم را ذ یوجودشناخت کردیرو لیذ توانیسامان داده است که دو وجه نخست را م

 رد.کمطرح  یمعرفت کردیرو
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 ظلمت ۀکنندنور، طرد. 1. 2

. است ظلمت  کنندۀنور، طرد قتیاست که حق نیا کندیم انیآن را ب نالدیییکه مح یوجه نخست

معنا است، چراکه نور چراغ،  نیهم دیمؤ به مصباح )چراغ( شده هیکه در آ یهیتشب عربیابن نظر از

 یمعنا هرو است که نازآن نیو ا ،باقی استشب همچنان  کهیدرحال کندیظلمت شب را طرد م

. شب به زمان غروب آفتاب تا طلوع آن ستیوجود شب و نه شرط وجود شب، وجود ظلمت ن

نه.  ایرا روشن سازد آن محل  یگرید ینور دیپس از غروب خورش هرچند شود،یگفته م

است  دیه روز، زمان طلوع خورشچراک ست،نی نور وجود گرو در هم روز بودن روز که گونههمان

که ظلمت حال مکسوف هم باشد با وجود آننیدرع ،طلوع کند دیاگر خورش یغروبش و حت ات

که محمود غراب از  ی. عبارت(214: 3، ج1388 ،یعرب)ابنارد اما روز همچنان روز است وجود د

گفت  توانیم عربیابن ینیبجهان یاست. برمبنا لیو تحل حیتوض ازمندینقل کرده ن نیالدییمح

شب همچنان شب  کهیدرحال کندینور چراغ، ظلمت را از شب طرد م نکهیبر ایمبن یو نسخ

 اتیوجود ماه أاسم نور مبد ییثابته است. گو انیو اع اتیاز طرد عدم از ماه یهیتشب یانیاست، ب

بودن منسلخ  تیممکنه را از ماه اتیکه ماهبدون آن کندیها ممعنا که طرد عدم از آن نیاست به ا

و قول به ثابتات سازگار دانست.  تیاصالت ماه دگاهیبا د توانیرا در ظاهر م یانیب نی. چنندک

که به نور خدا به وجود  داندیم یماسو ۀرا شامل هم «سماوات و ارض» لیتحل نیدر ا نیالدییمح

: 3، ج1388 ،یعربابن) داندیم یعیو ارض را شامل صور طب یعقول علو معنایبه را سماوات. اندآمده

 .شودیم یعیاعم از مجردات و امور طب یسوسماوات و ارض شامل همه ما ،اساسنی. برا(214و  215

است. براساس گزارش محمود  ریمعطوف به غ ینحواز نور، مالک نور بودن به ریتفس نیا ۀیپابر

 «وَالْأَرْضِالسََّمَوَاتِ انارت به »به  کندیم ریرا تفس «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ » نیالدییغراب، مح

انگارانه جازم یرهایمنور از نور، در تفس یمعنابه یلحاظ لفظبه ریتفس نی. ا(215: 3، ج1388 ،یعربابن)

 کنندهآشکار یمعنابا نظر داشتن به یعربمتفاوت از آن است. ابن ییلحاظ معنااست اما به کینزد

آن نزد او آن است که  یگفت معنا توانیم روازاین .پردازدیم «بهانارت» ریتفس انبی به نور بودن

اصل  یو برمبنا عربیابن نزد افتنیوجود  ی. اگرچه معناافتندیخداوند وجود  ۀلیوسبه نیآسمان و زم

 است. ءنزد حکمت مشا ریتعب نیا جیرا یبا معنا زیمتما یتجل
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 نور، غالب بر ظلمت. 2. 2

از  یوجود یلیتحل زین کندیم انیب «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ » ریدر تفس یعربابن که یوجه دوم

نور،  رایو نه ظلمت، ز شودیم دهیوجه خداوند نور نام نیگزاره است. براساس ا نیا ینور در معنا

 شودیمن آن مغلوب و است ظلمت بر غالب همواره نور جاکهو ازآن و ظلمت، عدم است وجود

با اسم حق دارد  یمبنا اسم نور نسبت نیبر ا .کنندیغالب است و خلق بر او غلبه نم شهیهم زیخداوند ن

کلمه  یعرف یمعنابه نیالدیی. غالب بودن نزد مح(215: 3، ج1388 ،یعرب)ابنو آن هم غالب بودن است 

 ۀهم یومیو ارتباط ق یبودن ماسو ریبودن حق، فق یغن یمعنابلکه به ست،ین یاعتبار هو غلب

نور  انیحسب سررا بر نشیاز نور، مراتب آفر یوجود لیدر تحل نیالدییموجودات به خداست. مح

( یعیموجودات، چه ما عال )سموات( و چه ما سفل )اجسام طب ۀ. به اعتقاد او اصل همکندیم ریتفس

. شودیم ریاالشرف تفس ۀآن براساس قاعد یاسم نور و تجل ۀیبرپا یاز اسم نور است و مراتب هست

است که  لیدل نیمقدم است. به هم افتنیاشرف و در وجود  ترکیکه به اسم نور نزد ایهر مرتبه

 انگریب یازطرف نیالدییسخن مح نی. ا(215: 3، ج1388 ،یعرب)ابناول موجود عقل است  شودیگفته م

أَوََّلَ مَا »که فرمودند:  )ص(اکرم ینب تیبا ظاهر روا یاست و ازطرف نیصدور موجود نزد فلوط ۀینظر

است و  نییوجود مراتب پا أعقل، خود مبد نیالدییسازگار است. در نگاه مح «خَلَقَ اللَهُ الْعَقْلُ

گفت عقل خود نور است که  توانیپس م دیآینفس که همان لوح محفوظ است از آن به وجود م

أَوََّلُ » :تیروا ریتفس نی. با ا(215: 3، ج1388 ،یعربابنرک: ) نامدیم یابداع یآن را نور اله نیالدییمح

مراتب وجود مراتب  ۀهم دگاهید نیا. براساس استقبل سازگار  تیبا روا «مَا خَلَقَ اللََّهُ نُورِی

  .باشندیم گریکدی تینور

 عربیابن انیظل  در ب یسازنور حق در پرتو مفهوم یِ وجود لیتحل. 3. 2

ظلّ و   لیاز نسبت عالم و حقّ، از تمث حیو درک صح یسازروشن یبرا «یوسفیفصّ »اکبر در  خیش

 یسوما»عُرف  ۀشیو در اند شودیم دهیکه آنچه عالَم نام کندیم حیتصر ی. وردیگیشخص مدد م

 قتیدر نسبت با شخص است و عالَم در حق هیدر نسبت با حقّ همانند سا شود،یپنداشته م« الحقّ

 ۀیکه سا داردیم انیپرداخته و ب یظلّ حس لیعالم، به تحل یظلّ قتیحق انیدر ب یو 4.است« اهللظلّ»

نور و  یختگیآماست که از درهم یامر هیسا یینه ظلمت محض است و نه عدم محض و گو یحسّ
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 یاصل ۀظلّ به سه مولّف لیتشک یکه برا کندینکته اشاره م نیبه ا خی. شدیآیم دیظلمت پد

با  نیالدّییمح دگاهیاز د (.692: 1946 ،یعرب)ابنشاخص(، نور و محلّ ظهور ظلّ : شخص)میازمندین

 گردد.یگانه امکان تحقّق ظلّ حاصل مسه طیشرا نیحصول ا

مستقلّ از شخص ندارد و درواقع همان وجود  یوجود یدارد ظلّ حسّ یم انیدر ادامه ب وی

 هیاست. سا افتهیکه شرط حصول ظلّ است، امتداد  ایگانهسه یهایژگیاعتبار وشخص است که به

 هیاز صاحب سا یو وجود یاستقالل معرفت گونهچیو درواقع ه دهدیرا نشان نم هیجز صاحب سا زین

نیدرع ،به صاحب آن است هیو تشخّص سا گرددیمو ادراک  دهیبا صاحب آن فهم ه،یسا .اردند

 ۀنکتدارد.  هیبه صاحب سا یو اضاف یتعلّق یو تنها وجود ستین هیصاحب سا نیع هیکه ساحال 

 نیو ع دهدیصاحب خود را هم نشان م یآن است که ظلّ از وجه یظلّ حسّ لیدر تحل گرید

 ،یعربابن)از اوست  ریغ دهدیحال که صاحب خود را نشان نمنیدرع یو از وجه است هیصاحب سا

1946 :695.) 

ظلّ را وجودُ العالَم، حق  ق،یتطب نیدر ا ی. وپردازدیمثال با ممثّل م قیدر ادامه به تطب عربیابن

از منظر  (.692: 1946 ،یعربابن) آوردیشمار مثابته به انیاع زیرا شاخص و نور و محلّ ظهور ظلّ را ن

 زیحقّ را ن گرددیم انیما نما دراهلل است از آن جَهت و از آن مقدار که عالَم که همان ظلّ ،یعربابن

و  گرددیم دهیاست بر ما پوش یاز ذات اله هیسا نیا از آن جهت که ذات اام ،اندینمایبر ما م

بر ما معلوم  یاز وجه یتعالحق مییگویاست که م یرونیاو از اندینمایبر ما نم زیحقّ را ن جهیدرنت

که عالم،  داردیم انیب یعرب. ابن(697 و 696: 1946 ،یعربابنرک: )مجهول  مانیبرا یاست و از وجه

 یبرا یو نماد یمَعبَر ،یگذر تیثیعالَم تنها ح یوجود تیثیمستقل از ذات حق ندارد و ح یوجود

 نیو بلکه ع یتنها از آن حقّ است و وجود عالم وجود اضاف یقیوجود حق رایز ؛است لیاص قتیحق

 یپس وجود عالم امر ،ستین یتعالبا وجود حق ریمغا یعالَم وجود یاضافه به حقّ است و برا

که  مایکرده الیما خ رایاست، ز الیخ یواقع یمعنا انیب نیکه ا کندیم حیمتوهّم است. او  تصر

با وجود حقّ ندارد که بخواهد زائد بر  ریمغا یکه عالَم وجودیزائد بر حقّ است درحال یعالم امر

اشاره کرده و ( 45)فرقان:  «الظَِّلََّ مَدََّ كَيْفَ رَبَِّكَأَلَمْ تَرَ إِلَى »: هیدر ادامه به آ یوجود حقّ باشد. و

که از او  یاز شخص انفکاک ندارد و به شخص هیکه در حسّ، سا ینگرینم ایکه آ کندیم دیتأک

عدم انفکاک را  نیمتّصل است و جدا کردن او از آن اتّصال محال است؟ سپس علّت ا افتهیامتداد 
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ندارد بلکه ذاتش  یاز خود ذات هیاست و سا الاز ذاتش مح ءیدارد که جداکردن شیم انیب نیچن

 (.697 – 699: 1946 ،یعربابن) ددگریاز آن جدا نم لیدل نیهمان شخص است و به هم

نور به لیبه تحل توانیاکبر م خیبودن عالَم از منظر ش الیو خ« اهللظلّ»مفهوم  یسازاز روشن پس

 است: نیچن فصوص در نیالدّییحصول ظلّ پرداخت. عبارت مح ۀگانسه طیاز شرا یکیعنوان 
 انیظلّ )وجودُ العالَم( بر اع نیو ا گرددیاسم نور است که ادراک واقع م ۀلیبه وس

 .(693: 1946 ،یعربابن) گرددیممکنات گسترده م

و عبارات شارح  ستین ریپذامکان یجز با نظر به شارحان و یعربابن زیعبارت وج نیفهم ا

تک فینور از تعر فیدر تعر یصریحق روشن سازد. ق« نور»را از اسم  خیمراد ش تواندیم یصریق

شرح  انیهرچند در پا بردیکار نمرا به «هالظاهرُ بذات»و عبارت  کندیاستفاده م ریالمُظهر للغ ایمولّفه

 نیپس از ا ی. وبردیکار مون نور بهئاز ش یکیعنوان را به« الظهور لنفسه» :عبارت نیخود بر ا

در  یصری. قیعلم و نورحسّ ،یاضاف : وجودردیگیمفهوم در نظر م نیا یسه مصداق را برا ف،یتعر

 انیاگر وجود نبود اع رایز ؛عالم است انیاع کنندۀرکه وجود ظاه داردیم انیب قیمصاد نیا حیتوض

و  کردندینم دایپ یتحقّق خارج گاهچیو ه ماندندیم( یثان نتعیّ –علم حقّ  ۀدر کَتمِ عدم )در مرتب

در  یموجود حسّ چینبود ه یحسّ  یایو اگر ض شدیظاهر نم یگرید یبرا یئیش چیاگر علم نبود ه

بر وقوع مبنی نیالدّییکالم مح نییدر تب یصریق (.693: 1946 ،یعربابن) گشتیحسّ آشکار نم ۀمرتب

علم ادراک  ۀلیوسحسّ، به ۀادراک در مرتب ایض ۀلیوسکه به داردیم انیبواسطه اسم نور، ادراک به

حاصل  انی( ادراک در عالَم ارواح مجرده و اعی)وجود اضاف یوجود حقّان ۀلیوسو به یدر عالَم معان

 پرداخت. میخواه شتریبه نور، به آن ب یمعرفت کَردیکه در رو گرددیم

به دگوییکه م- عربیفراز دوم کالم ابن حیدر تشر یصریعبارات ق تیّحائز اهم شتریآنچه ب اما

 خ،یکالم ش نییدر تب یصریاست. ق -گرددیممکنات گسترده م انیظلّ، بر اع نیاسم نور، ا ۀلیوس

را ناظر  عربیعبارت ابن نیرا مورد استشهاد قرار داده و ا«وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ » :هفیشر ۀیآ

قیصری و  عربیروشن ساختن مراد ابن ی. برا(693 :1946 ،یعربابن) ردیگیدر نظر م ۀفیشر ۀیآ نیبر ا

و  قتیحقبهوجود آنچه  یوحدت شخص ۀیپرداخته شود. برپا «یوجود اضاف» لیالزم است به تحل

 همان شودیالحقّ خوانده م یبالذّات موجود است تنها حقّ است و آنچه تحت عنوان عالَم و ماسو

اکبر، از نور  خیمراد ش یصری. از منظر قگرددیم ریتعب زین یاست که از آن به تجلّ نمتعیّ حقّ  وجود
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وجود حق  ای یوجود اضاف یعنی -مصداق  نیهمان اول «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ » ه:یحقّ در آ

صورت مطلق بهو به دهاضافه کر نزمی و هاحق، نور خود را بر آسمان نجایدر ا رایاست، ز -نیّمتع

که ما  گرددیحاصل م یزیثابته معدوم چ انیحقّ بر اع یکار نبرده است. از تابش وجود حق و تجلّ

از نور و  یبیو ترک یعدم نیو ع یاز وجود حقّان یعالَم معجون ای. گومایاسم عالَم را بر آن نهاده

تنها حقّ دانسته است و آن را نه ظلّعالَم را  نیالدّییخاطر است که مح نیظلمت است و به هم

 رای، ز(698: 1946 ،یعربابن) شمردیحقّ م نیآن را ع یلحاظ وجودبلکه به انگاردیمستقلّ از حقّ نم

 نیاطالق و هم ۀاست نه حقّ در مرتب افتهی نیّکه تع یوجودُ العالَم همان وجودُ الحقّ است امّا حقّ

کرد.  ریتعب زین یوجود حقّان انیسر ایو  یبا تجلّ توانیوجود حقّ است که آن را م افتنی نیّتع

 .رساندیم یظهور و آشکارگ ۀمنّصکه عالَم را از کتمِ عدم بهاسم نور حقّ است  نیهمچن

 یعرببه نور در نگاه ابن یمعرفت کردیرو. 3

ها و آسمان یفقر وجود یمعنارا به «وَالْأَرْضِنُورُ السََّمَوَاتِ » یوجودشناخت کردیدر رو یعربابن

گونه که وجود و نور است، همان تینیع ریتفس نیا ۀداند. الزمیها به خدا مآن یو ربط وجود نیزم

 دی)که آن را نبا یمعرفت کردیدر رو نیالدییاما مح. (35تا: یب ،مالصدرا)کند یم نییمالصدرا آن را تب

را به ربط  «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ »دانست(،  دیمصطلح در عصر جد یشناسمعرفت یمعنابه

 کند.یم ریتفس یو شناخت یمعرفت

 نیالدییاز مح «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ » :ریکه محمود غراب در تفس یوجه سوم در

را در پرتو  یو باطن یاعم از شناخت به مشاهده و شناخت عقل یهرگونه شناخت یو کند،یگزارش م

، یعرب)ابن «عين نور ما ظهر للممکناتو لو ال ال»: دیگوینور م ۀیصدر آ ری. او در تفسداندینور م

براساس اسم نور ظهور  یخارج نیثابت و ع نیممکنات اعم از ع نیاساس عنی، برا(216: 3، ج1388

خود را بشناسد و  توانستیبرخوردار نبود نم یدر درون خود از نور عقل یاگر آدم نی. همچنابدییم

مگر به نور  شودیمشاهده و شناخته نم یلذا امر .امور نبود ۀنبود قادر به مشاهد ینور بصر یاگر دارا

نور خدا حاصل  ۀواسطمشاهده و شناخت خود بهپس  جز نور خدا وجود ندارد نوری جاکهو ازآن

 نزمی و هاآسمان شدن آشکار به را «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ » ۀگزار یعربابنه یپانی. براشودیم
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 ثیرا شناخت از ح نیو زم عقول، ثیو مراد از آسمان را شناخت از ح کندیم ریبه نور خدا تفس

  کند.یم ریاِبصار تفس

 لو ال النور لم تشهده عین         ف
     

 لو ال العقل لم یعرفه کونو 
 (216: 3، ج1388، یعربابن)                     

خرد  یمعرفت یهادگاهیکه آن را با د افتیدست  یعربابن دگاهید تیتوان به اهمیم یوقت

 ستیبه نور عقل ن تنها نیها و زمآسمان یقیو شناخت حق ی. فهم هستمیکن سهیمقا ادیخودبن

خود در گرو آشکار بودن  ،یهمانند شناخت حس ،ینور به عقل( بلکه شناخت عقالن ریتفس ی)برمبنا

 ست.به نور خدا زیاست که آن ن نیها و زمآسمان

 یو معرفت یوجودشناخت کردینسبت رو .4
یاز هم نم یجدا را نور یوجود لیو تحل یمعرفت لیاست که تحل نیا نیالدییمح یرمز نوآور

کرد.  لیتحل یو یوجودشناخت یرا براساس مبان نیالدییمح یمعرفت دگاهید توانیم روازاینداند؛ 

ابن)و نه ظلمت، چراکه نور وجود و ظلمت عدم است  دیخدا خودش را نور نام یو دگاهیبراساس د

اصل اجسام  بنابراین ؛موجودات است یاصل همگ یتعالاکبر، حق خی. از نظر ش(215: 3، ج1388، یعرب

 یاله متعال، ابتدا عقل )نور یاست که خدا نیا نشیاز مراتب آفر یو نیینور است. تب یعیطب

سپس  د؛یآفر -تحت عقل قرار دارد تیلحاظ نورانکه به-فس )لوح محفوظ( را ( و سپس نیابداع

شده تا به ارکان اربعه )آب، آتش، خاک، هوا( و مولدات ثالث  ترفیو کث رتمتراکم ایهمچنان اش

 یاست که برا دهیعق نیبر ا نیالدییمح نییتب نیگشته است. براساس ا ی( منتهوانینبات، ح)جماد، 

خاطر آن وجه خاص، نور در آن است که به اشجادکنندهیدر رابطه با ا یوجه خاص یهر موجود

هر  دارد و لذابه سبب خود، ظلمت و کثافات در آن وجود  یازمندیخاطر وجه نبهدارد و  انیسر

 .(215: 3، ج1388، یعربابن)شده است  ترفیو کث ظلمانی شده، ترچقدر موجود نازل

 یجسم تیاز نوران فیاجسام کث ۀو... را عطا کند هم یحس ،یعنوم انوار خدا آنکه از پیش

ها را آن توانستینم یکس گریها نبود، ددر آن تیخود برخوردار بودند و اگر همان مقدار از نوران

. مراد او از (647: 2تا، جیب ،یعرب)ابن شدینم دایهو نندهیبر ب یزیچ و؛ (215: 3، ج1388، یعربابن) ندیبب
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در  کیتحت عنوان تشک یآن را در قرون بعد توانیاز وجود است که م ایمرتبه ت،یاز نور یوجه

 مشاهده کرد. هیحکمت متعال یاز مبان یکی ۀمثابوجود به

را به  ایگفت او واسطه در ادراک اش توانیم یعربابن یو معرفت یوجودشناخت مبانی براساس

است که در آن یبه سبب نور شودیواقع م یوجود دارد و اگر ادراک ایکه در تمام اش داندیم ینور

بر آن  یبلکه اعتقاد و داندیمُختصِّ به چشم ظاهر نم نهاادراک را ت نیاکبر ا خیها وجود دارد. ش

را ادراک  یگرید زیخود را و هر چ یئیاست، و هر ش یئیهر ش ینفسه برایاست که ادراک ف

 :دیگویباره م نی. او در اکندیم

پشت  کندیرا درک م شیرو جلوی که گونههمان )ص(که رسول اهلل ینیبینم ایآ
 ها،استخوان ها،و آن کثافات بدنش مثل سر، رگ کندیدرک م زی( را نبیسرش )غ

 (.216 و 215: 3، ج1388 ،یعرب)ابن شودیاو نم برای حجاب باعث... و عصب

سازگار  ره،یمُظهرُ لغ یعنیجامع واحد مشترک  یبا همان معنا نیالدیینور نزد مح یمعرفت لحلیت

 ۀواسطرواقع شناخت و ادراک را بهد کندیم فیتعر «بهدرکیُما»او نور را به  یچراکه وقت ؛است

که گفته  یمانز بنابراین ؛است یسه موضع محمولی ۀکنندآشکار جاکهآن. ازداندینور حاصل م

متعال  یال کرد که خداؤس یمعرفت لیدر تحل توانیاست م نزمی و هاخداوند نور آسمان شودیم

را، اهل  یله، کسئمس نیاست؟ اگر در پاسخ به ا یکس چه یبرا ن،زمی و هاآسمان کنندۀآشکار

 ریمنور تفس ایو  تیمفسران که نور را به هدا بیشتر ۀیصورت به نظر نیدر ا میبدان نزمی و هاآسمان

است که  نیدر ادیگر مفسران  دگاهیبا د عربیابن یمعرفت یلی. اما تفاوت تحلمیگردبازمی اند،کرده

 یقیحق یمعنانور به ن،یالدییمح یمبان یاما برمبنا ،دانندیکلمه نور نم یقیحق یمعناآنان خدا را به

 هلل است.ااز اسما یکلمه )آشکارکننده(، اسم

 :جهینت
حرف  فیبا تعر ینور از علم الحروف کمک گرفته است. و فیدر تعر عربیابن نیالدییمح .1

 یعنی –مفهوم نون  نیداند. بنابر ایحرف نون م قینور را از مصاد ،«رغی کنندۀآشکار» به «نون»

در سه  یمفهوم آشکارکنندگ نیا نیهمچن شود.یاخذ م زینور ن فیدر تعر -بودن رغی کنندۀآشکار

 جامع مشترک وجود دارد. یمعنا ۀمثاببه یحق، علم و نور حس یوجود اضاف صداقِم
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و نه  یقینحو حقو به یو نه اشتقاق ینحو مواطاتبه «اهلل»بر اسم جامع  «نور»نور اسم خاص  ۀیدر آ .2

و  یعربابن نیالدییمح یبر اجمال برمبنا لیحمل از باب حمل تفص نیحمل شده است. ا یاستعار

 مالصدرا است. ۀشیدر اند قهیبر حق قهیبا حمل رق سهیقابل مقا

 نیدارد. ا یو معرفت یشناختوجود کردیاهلل( دو رواز اسما یاسم ۀمثابنور )به لیدر تحل یعربابن .3

ابن یوجودشناخت ریتفس ۀ. الزموندندیباهم در پ و ستندیاز هم ن یجدا یو ۀشیدر اند کردیدو رو

 کردیرو ۀو  الزم استحق در اهلل نور السموات و االرض( و نور  یِوجود )اضاف تینیاز نور، ع یعرب

دِ نور، از اطالق نور بر هر دو کارکر ن،یالدیینور و ادراک است. از منظر مح تینیع ،یو یِمعرفت

 قابل برداشت است. «وَالْأَرْضِأللََّهُ نُورُ السََّمَوَاتِ »خدا در 

شود. در یم انینور در ارتباط حقّ و خلق نما یِ وجودشناخت کردیرو ،یعربابن یفکر ۀدر منظوم .4

اهلل و ظل ۀمنزلت و عالَم )سموات و ارض( بهتنها حق، بالذات موجود اس ،یو ۀانیگرانگاه وحدت

اضافه  نیزمها و نور به آسمان ۀیاست که در صدر آ یظلّ برآمده از نور نیا اند.حضرت حقّ  یتجل

شناخت وجود حقّ  یخلق، برا یحق است که واسطه و رهنما ینور، همان وجود اضاف نیو ا شده

 است. 

و  یاعم از شناخت به مشاهده و شناخت عقل یبه نور، هرگونه شناخت یعربابن یمعرفت کردیدر رو. 5

 یجز نور خدا وجود ندارد، مشاهده و حتّ یجاکه نورگردد و ازآنیدر پرتو نور حاصل م یباطن

 ،یجودشناختو ثیتنها از حنورِ حقّ نه نی. بنابراردیپذینور خدا صورت م ۀواسطبه زیشناخت خود ن

بر آن یمبتن یهرگونه شناخت ز،ین یمعرفت ثیگشته است بلکه از ح نیباعث ظهور ممکنات در ع

 .ردیپذیصورت م

 ها:نوشتپی
زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ  اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْکاةٍ فيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فی» .1

 ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ نُورٌ عَلىیُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ ال شَرْقِيَّةٍ وَ ال غَرْبِيَّةٍ یَکادُ زَیْتُها یُضیدُرِّیٌّ 

 .«عَليمٌءٍ نُورٍ یَهْدِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ 

شده است  انیصورت پراکنده باز آثارش به یارینور در بس یۀآ ریدر باب تفس نیالدییمح دگاهید .2

به دو نمونه اشاره داشت که در  توانمی جمله آن از. اندآن پرداخته یبه گردآور ایعده روازاین
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را از آثار  عربیابن هایلیو تأو رهای. محمود غراب، تفسکی :مایبرده بهره هااز آن زیپژوهش حاضر ن

در چهار جلد منتشر  رحمة من الرحمن فى تفسير و اشارات القرآنکرده و با عنوان  یگردآور یو

ارجاع  نیالدییصورت مشخص به مآخذ سخنان محبه اغلب(. محمود غراب ق1410کرده است )

 کیاز آنکه  ترشیب ریتفس نیکند. ایش مگزار مندمنسجم و سامان طوراو را به هایدگاهیاما د ،دهدینم

معجم در  الحکیم عادسدو.  (.682:  1393 ،یازی)ا دارد انهیگرالیتأو یرگیباشد، جهت یظاهر یریتفس
 یو ارجاع به مآخذ و لیرا همراه با تحل یعربابن یاز جمله مدخل نور آرا یهر مدخل لیدر ذ یالصوف

 .کندیگزارش م

 تر است.محتمل هیدر نسبت با مِن بعض هیانیعبارت مِن ب اقیاز س .3

 «اهللالحقَّ كالظلَّ للشخص فهو ظلَّ  یهو بالنسبة إل« العالَم» یالحقَّ أو مسمَّ یسو هيإعلَم أنَّ المقولَ عَلَ» .4
 (.691 و 692: 1946 ،یعرب)ابن

 نامه:کتاب
 دیسع حیو تصح قیتحق ،اتیالحروف واآل یمعان یف اتیو الغا یالمباد(، 1384محمد. ) ،یعربابن -

 .هی: دارالکتب العلمروتیعبدالفتاح، ب

محمود  فیلأ، جمع و تو اشارات القرآن ريتفس یرحمة من الرحمن ف(، 1388) ـــــــــــــــــــــ . -

 اشراق. تیالغراب، قم: آ محمود

 .هيالکتب العرب اءيإحدار، قاهره: فصوص الحکم(، 1946) ـــــــــــــــــــــ . -

 الصادر.  : دارروتیب ،ةيالمک الفتوحاتتا(، ی)ب  ـــــــــــــــــــــ . -

مذاهب  ۀبرجست ریبه تفاس یاجمال ی)نگاه رینامه تفاسشناخت(، 1393. )یمحمدعل ،یازیا -
 . یعلم، تهران: (یاسالم

 دار: روتیسود، محمد باسل، ب ونیمحقق ع ،یالتستر ریتفس(، ق1412عبداهلل. )بنسهل ،یتستر -

 .الکتب العلمية

، مصحح محمد القرآن العظيمدرج الدرر فى تفسير(، ق1430. )نعبدالرحمبن جرجانى، عبدالقاهر -

 الفکر. دار عمان:، طلعت صالح فرحات، اردن شکور، محقق ادیب

 یقیتطب یبررس»(، 1395) .پورفیشر اهللو عنایت یصرفمحمدرضا  محمدرضا، ،یرود یساعد -

 .139 – 164 :14 ، ش8ۀ دور ،یقیتطب اتیادب، «و موالنا یعربابن دگاهینور در د

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            16 / 17

https://erfanmag.ir/article-1-1042-fa.html


 143                                                                                        در اطالق نور بر خدا عربیابن دگاهید لیتحل
 

، محقق عمروى، عمر، العلومبحر المسمى السمرقندى تفسير (،ق1416محمد. )سمرقندى، نصربن -

 الفکر.  : دارروتیب

 .یفرهنگ قاتیمطالعات و تحق ۀ، موسسمصنفات مجموعهتا(، ی. )بنیالدشهاب ،یسهرورد -

 .ةفالمعر دار :روتی، بالقرآن البيان فى تفسير جامع(، ق1412. )ریجرمحمدبن ،یطبر -

 ، چاپ سوم، قم: موسسه بوستان کتاب.نور هیآ یعرفان یکالم ریتفس(، 1386. )یمهد زاده،یعل -

 : دارروتی، ب(یالغزال)مجموعه رسایل االمام مشکاة االنوار(، ق1416محمد. ) ابوحامد ،یغزال -

 الفکر.

 .میقرآن کر -

چاپ  ،یانیآشت نیالدکوشش جالل، بهشرح فصوص الحکم(، 1386د. )محموبن داوود ،یصریق -

 . یو فرهنگ یعلم سوم، تهران:

 یالیالک میابراهمصحح و محقق عاصم ،هیاصطالحات الصوف(، ق142عبدالرزاق. ) ،یکاشان -

 .هيالکتاب العلم دار: روتیب ،یالدرقاو یالشاذل ینیالحس

 انجمن حکمت و فلسفه. تهران: ،اتیاآل اسرارتا(، ی. )بمحمد شیرازی نیصدرالدمالصدرا،  -

 .155 – 184: 9 ، شمطالعات عرفانی ،«هیصوف اتینماد نور در ادب(. »1388نزهت، بهمن ) -
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