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  یا نور
اهللاُ نور السموات و االرضِ مثَلُ نورِه کَمشکوه فیها مصباح المصباح فی زجاجه الزجاجۀُ 

کانها کوکب دري یوقَد من شجره مبارکه زیتُونَهِ الشرقیه و الغربیه یکاد زیتُها یضئ و لَو 
  یشاء و یضرب اهللاُ االمثالَ للناسِ لَم تَمسسه نار نور علی نورٍ یهدي اهللاُ بنوره من

 و اهللاُ بکلِ شیٍ علیمٍ
  خداوند نور آسمانها و زمین است 

  مثَل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی باشد، آن چراغ در  آبگینه اي،
  نه خاوري و  آن آبگینه گویی ستارة تابانی است که از روغن درخت پر برکت زیتونی که با آن

بخش روغنش گر چه آتشی به آن نرسیده نزدیک است روشنی . ري است، فروزان استباختنه 
  جهان است، روشنی بر روشنی است خداي هر که را خواهد به نور خود هدایت کند

  .و خداي براي مردم مثلها می زند و خداي به همه چیز داناست
  » 35آیه . سوره نور « 

  
  مبانی نظري نور و رنگ در هنر اسالمی

  هر راديمط
  کارشناس ارشد پژوهش هنر

  عضو هیأت علمی گروه طراحی فرش دستبافت دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد
  

  چکیده
، از جمله نور و هنري مشاهده می کنیم که کلیۀ اجزاي اثربا آثار هنر اسالمی  همواجهدر 

. خلق شده اند ،انتاریخ هنر جه ارائه شده در طول به گونه اي متفاوت از دیگر آثار هنري رنگ،
اي بهره  از رمزگان ویژه ،روایت وي از عالم هستی بیانگویی که زبان بیانی هنرمند مسلمان در 

شناسایی وجوه مختلف . هنر یکی از راههاي معرفت پیداکردن بر عالم هستی است .گرفته است
اتبی دارد که خود مر» مشاهده« سویی دیگر و از "دیدن"طریق امکان پذیر نیست، مگر از  هستی

یکی و ی و نیک ییدر جهان معنوي، زیبا .روحی وي دارد ۀبستگی مستقیم به نظرگاه هنرمند و شاکل
که جلوة غایی و اعالي این مفاهیم  است حقایی، برترین نیک است و همانا برترین زیب ،هماننداند

هنرمند مسلمان  با توجه به رابطۀ ناگسستنی اندیشۀ اسالمی با هنر اسالمی، هدف اصلی. است
اشارات فراوانی که در منابع . مشاهدة جلوه هاي متکثر حق و نمایاندن آن به مخاطب خویش است

و مخصوصاً  غزالی ،ابن سینا، فارابیشریعت و فرهنگ اسالمی شده است اندیشمندانی چون 
ور و رنگ در قسمت اعظمی از رساالت و مکتوبات خود را به تبیین جایگاه ن را واداشته تاسهروردي 

این نوشته ها بیانگر چگونگی نگرش هنرمند مسلمان در کاربرد ویژة . تفکر اسالمی اختصاص دهند
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با مطالعۀ این نظریات عرفانی، ریشه هاي عمیقی که مبانی هنر . نور و رنگ در آثار خود است
  . اسالمی از آن سیراب شده است براي ما نمایان می شود

  .عرفان اسالمی، مالصدرا، سهروردي هنر اسالمی، نور، رنگ،: واژگان کلیدي
  مقدمه

 ارادت را در اراضی باطن نورشکر و سپاس آفریدگاري را که به کمال علم از راه محبت، « 
آن تخم را در برآورد و  ،انسان که غیب انفس است بذر شجرة سعادت گردانید و به قدرت کردگاري

والیت از  نورپروردگاري ثمرة  و به حکمت. ربش رسانیدشجرة سعادت از آنجا برآورد و به آسمان ق
: 1383عالءالدوله سمنانی، (»  .رآورد و به عنایت ازلی از همه موجوداتش در گذرانیددآن شجره بِ

ار و در همۀ جوانب حیات وي مورد ذنور و ظلمت در تاریخ زندگی بشر بسیار تأثیرگمفاهیم  )301
این منوال گذاشته شده است که دو بخش تاریک و روشن پی  اساس طبیعت بر« .توجه بوده است

تاریکی و روشنی نمادهایی هستند صریح و مفاهیم روحانی و عرفانی زیادي را  .در پی هم می آیند
تاریکی، گمراهی است، . تا تاریکی نباشد، نوري نیست و تا نور نیاید محتوا آشکار نشود. در بر دارند

تاریکی ستمگري وعصیان و سرکشی علیه خالق است و این . تن استاز به سوي کمال رف عامتنا
تاریکی اغواي . خود بزرگترین گمراهی و بیرون شدن از نور و سقوط در تاریکی ها و ظلمات است

 ،روشنایی. دیو و شیاطین است، نفاق و دورویی است، توقف و سکون و ایستایی و عدم رشد است
نور در قرآن مجید در چندین مورد با هدایت و رستگاري . ستخداپرست و زندگانی در جو توحید ا

  )188: 1364حبیب اهللا آیت الهی، (» .قرین و شاید مترادف آمده است
مواجه با آثار هنر اسالمی مشاهده می کنیم که فرم، رنگ، نور پردازي، شخصیتها، در 

آثار هنري تاریخ هنر جهان ر ترکیب عناصر و کلیۀ اجزاي دیگر اثر هنري به گونه اي متفاوت از دیگ
گویی که زبان بیانی هنرمند مسلمان در بازگو کردن روایت وي از عالم هستی از . خلق شده اند
در نظري و هنرمند هنر خود نوعی معرفت است  در جایگاهی که .اي بهره گرفته است رمزگان ویژه

  .ی از پدیده هاي آن استکه به عالم هستی دارد، همواره در صدد کشف و ظهور و بروز مراتب
امکان پذیر نیست، مگر از ) ظاهر و باطن ( شناسایی وجوه مختلف هستی نظربه اینکه « 

خود مراتبی دارد که بستگی مستقیم به » مشاهده« و از سویی دیگر) دیدن ( طریق مشاهده 
و اثر  »هنرمند«اي تبیین مراتب معرفتی، لذا بر. روحی و روانی وي دارد» شاکله«نظرگاه هنرمند و 

 يضرور) که خود فاعل شناسایی است(هنري او الزاماً ارائه تعریف صحیحی از مراتب وجودي انسان 
با اینکه نفس انسان وحدت کلی دارد، اما همین نفس » انفس فی وحدتها کل القوي«. می نماید

معتقد است که نفس  مالصدرابراي مثال ، . أت مختلفی داشته باشدشَواحد خود می تواند مراتب و نَ
  : أت است که عبارتند از شَدر عین وحدت داراي مقامات و نَ

  . که مظهر آن حواس پنجگانه ظاهري و مقدم بر دو نشئه دیگر است :نشئه حس
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و ) قوه وهم و قوه خیال ( یا نشئه مثالی است و مظهرش حواس باطنی  :نشئه خیال
 .که دار اشقیا است "یمجح" که دار سعادتمندان است و "جنت"منقسم است به 

  .له است و کمال آن در عقل بالفعل شدن استقاعسومین نشئه قوه  :نشئه عاقله
مبتنی بر حواس ( کمال قوه حاصل. براي قواي انسانی نیز کماالتی را قائل است مالصدرا

ر قوة مبتنی ب( کمال قوه مصوره. را در شدت تأثیر نیروي وي در موارد جسمانیه می داند )ظاهري
را در این می دانند که بتواند به مشاهده اشباح و صور مثالیه و تلقی و دریافتن امور غیبی و  )خیال

  . اطالع یافتن بر حوادث گذشته و آینده نائل آید
مالئکه مقربین می  ةال و مشاهدفع تعقل را نیز در اتصال و اتحاد آن با عقلِ ةکمال قو

هر کسی . نسانی است که هر سه قوه وي به کمال نهایی نائل شودکمترین ا مالصدرااز نظر . دانند
 اهللا ۀخلیف، نائل شود هم که به مقام و مرتبه جامعیت در جنبه مراتب کمال در نشأت سه گانه

پس در حکمت اسالمی مراتب ویژه اي براي  )92- 91: 1383 سید رضا حسینی،( ».خواهد بود
  .از دریافت حسی صرف است ل شده اند که فراترئدریافت و شناخت قا

عالمی شفاف است و تصویر خیالی می تواند به همان شفافیت در یک اثر هنري  خیال« 
شکل بگیرد، اما از آنجا که این تصویر خیالی با علوم مختلفی که بشر به آن وقوف دارد ممزوج می 

احبنظران هنري در این موضوع نیز مورد اتفاق ص. شود، شفافیت و زاللی خود را از دست می دهد
است و سعی  هنرمند در خیال خود، به عالمی راه می یابد که عالم نامحسوس .غرب و شرق است

در هنر دینی،  .، نشانه هایی از آن عالم بنمایاند، عالمی که عالم حقیقت استمی کند با مثال و رمز
قرار می کند و هنرمند این صورت ظاهري هنر است که به عنوان راز و رمزي با دیگران ارتباط بر

خیال خود را مصور می سازد، اما آنچه اهمیت دارد، گذر از این صورت ظاهر به باطن است و باید از 
  )101: 1383سید رضا حسینی، ( ».ی پیدا کندلآن کنده شود و تعا

در هنر اسالمی هیچگاه موجودیت اشیا را به اعتبار خودشان طرح نمی کنند و هرگز «
مجرد صرف هم نیستند زیرا عالم قدس از عالم ملک جدا نیست که اگر آنی جدا بود  نمایشگر عالم

گاه مطرح می شود که «  )116: 1383سید رضا حسینی، (» . چیزي در عالم وجود نمی داشت
ممکن ) که به وفور در آثار نگارگري یافت می شود ( وجود رنگهاي شفاف و ناب در صحنه طبیعت 

رجی در طبیعی چشمان هنرمند متفاوت بوده باشد، زیرا این رنگ ها وجود خانیست مگر آنکه نظام 
هنرمند نگارگر ضمن اینکه از صور خیالی خود، نگاره هایش را رقم می زند، اما  .طبیعت ندارند

چشمان وي نیز با صورت خیالی اش چنان منطبق است که همین خلوص را در طبیعت پاك و 
  ) 101:  1383سید رضا حسینی، (» .وه ها مالحظه می نمایدویرها و کنیالوده دشت ها و ک

  ؛ زیبایی و خیر کاملسرچشمۀ خالقیت هنري هنرمند مسلمان
، یکی و هماننداند زیرا برترین زیبایی، برترین ]خوبی[در جهان معنوي، زیبا و نیک « 

جایی که است؛ در جهان محسوس نیز آنجا که زیبایی باشد نیکی و  "حق"است و همانا  ینیک
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از طرفی دیگر زیبایی با تناسب و هماهنگی اجزاء ارتباط دارد، جایی که . نیکی باشد زیبایی است
تناسب و هماهنگی باشد پرتوي از زیبایی نیز آنجا هست و هرجا که زیبایی باشد تناسب و 

ال الیزال آنگاه که میان عناصر تعادل و تناسب پدید آید، پرتوي از جم.و  هماهنگی نیز وجود دارد
که به نکاح  –این پیوند  ةبر آن می تابد و از این رو جان به کمند عشق تن گرفتار می آید و ثمر

  :زیبایی هاي گوناگونی چون سخن زیبا، اخالق زیبا و پیکر زیبا است -معنوي تعبیر می شود
  چو از تعدیل گشت ارکان موافق          ز حسنش نفس گویا گشت عاشق

  ي افتــاد در دین           جهان را نفس کلــی داد کابیــننکــاح معنــو
 66: 1386صمد موحد، (» از ایشان می پدید آید فصاحت            علوم و نطق و اخالق و صباحت

  )67و 
 به صورت زیبایی،که از نخستین فیزیکدانان تاریخ علم جدید جهان می باشد  ابن هیثم

بیان کرده است این  ،المناظررا در کتاب مشهور خود،  یزیبای و نیکی ،تناسبارتباط بین 
ارائه داده که در ) حسن(بیست و دو عامل را براي تعریف و تبیین زیبایی « اندیشمند بزرگ اسالم 

میان آن ها رنگ و نور در کنار تناسب، نقشی ویژه داشتند و به یک عبارت ارکان زیبایی در هنر و 
رنگ و نور را دو عامل مهمی می دانست که می توانند  ابن هثیم .تمدن اسالمی محسوب می شدند

  )29-28: 1384حسن بلخاري، (» .در نفس تاثیري ایجاد کنند که صورتی، زیبا جلوه کند«
نور  «: جمله این که سالمی نکات بدیعی را مطرح کرد ازشناسی ا ییدر زیباابن هثیم « 

که جز نور تابان هیچ عاملی و جلوه کنند با آن د حسن است و لذا شمس و قمر و کواکب نیکموجِ
این ویژگی » .پس نور خود موجد حسن است. ها نیست که به سبب آن جمیل و نیکو بنماینددر آن

و هنگامی که » ناظر را خوش آید و دیده را بنوازد «در رنگ نیز وجود دارد زیرا رنگ هاي رخشان 
رنگ ها و طرح هاي «: بر زیباشناسی طرح افزوده گردد عالوه بر نور و رنگ تناسب نیز به میدان آید

گاه که نظمی به هنجار و یک دست داشته باشند نیکوترند تا آنکه فاقد نظم رخشان و ناب آند
این چنین است که مفاهیم نور و رنگ همواره ارتباط ویژه اي  )33: 1384حسن بلخاري، (» .باشند

ارند و در نگاه عارف و هنرمند مسلمان فراتر از عناصري با مبانی بنیادین زیبایی شناسی اسالمی د
  .وابسته به جهان ماده مشاهده و بررسی می شوند

 ،همواره در طی دوران آفرینش هنري مسلمانان مبانی نظري شریعت رهنمونگر اسالم  
 همانگونه که دستیابی به کمال نهایی، که. الهامبخش فعالیت و خالقیتهاي هنري ایشان بوده است

تعیین کنندة زندگی روزمرة مسلمانان است،  -انا الیه راجعون –همانا اتصال به منشأ وجود باشد 
ستجو و نمایاندن حقیقت مطلق، خیر جاوید و زیبایی راستین و بی زوال نیز هدف بنیادین ج

آن . از دیدگاه وي حقیقت، نیکی و زیبایی به موازات هم متجلی می شوند. هنرمند مسلمان است
ل صناعی را هنر می داند که در عین برخورداري از تناسب و زیبایی، محمل نیکی و تجلیگر عم

حقیقت خوبی و زیبایی به «: حقیقت هستی باشد؛ فعالیتی که منجر به نیل به کمال مطلوب گردد
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حقیقت باید نخست می آمد زیرا . طور سنتی براي نمایاندن یک کمال مطلوب با هم متحد بودند
  )408: 1386لرد نورثبورن، (» .هر چیز و همه چیز را بی ارزش می کردنبود آن 

این چنین است که این هنرمند هرسو که مینگرد جلوه ذات حق تعالی را مشاهده می 
هر آنچه « : کند و آنگاه که قصد بازنمایی این جلوه گري را دارد همواره متوجه این نکته است که

جلوه  هاي بسیارياست که به صورت "حق ،مطلق واحد وجود رِنو"در جهان است و ادراك می شود، 
: 1386صمد موحد، (» .گر شده است؛ همچنان که یک چیز در آینه هاي بسیار، بسیار می نماید

71(  
  ندانــم تا چگونه داند آن را    چو نبود ذات حق را شبه و همـتا« 

  تنگردد ذات او روشن ز آیا  چو آیات است روشن گشته از ذات
  کجا او گردد از عالــم هویدا  هــمه عالــم ز نــور اوســت پیدا
  به نور شمع جوید در بیابان  زهــی نادان کـه او خورشید تابان

وجود، حقیقت و خیر محض؛ توانایی، زندگانی و دانایی صرف؛ خرد، زیبایی و کمال  ؛خدا
هان است خیر محض و جمال مطلق حق که بنیاد ذاتی ج. مطلق است و همۀ اینها در او یکی است

است و همچنان که وجود اشیاء پرتوي از هستی الیزال الهی است، زیبایی آنها نیز مظهر جمال 
مطلق اوست؛ از این رو سالک عارف کمند محبت را معراج مقامات می سازد و به مفتاح مجاز بند 

س، زیبا و نیک وابستۀ از یک سو هم در جهان معنوي و هم در جهان محسو. حقیقت می گشاید
بر این اساس، ارتباط تنگاتنگ نیکی، حقیقت و زیبایی در  )64: 1386صمد موحد، (» یکدیگرند

مبانی نظري شریعت اسالم، تأثیر ژرفی بر نگرش هنرمندان مسلمان در روند تولید هنري گذاشته 
را به سمت پدید چنین ارتباط مترادف گونه اي که بین این مفاهیم در جریان است، وي . است

  . آوردن جهانی سواي عالم ظاهر، در آثار خود سوق می دهد
اسالمی، ایرانیان در دستیابی به چنین  بنا بر تصدیق بسیاري از محققان بزرگ هنرهاي

عالمی، که بر پایۀ مبانی اندیشۀ اسالمی در آثار هنري نمایان شده باشد، ناب ترین نمونه ها را به 
، متخصص هنرهاي اسالمی، در مورد هنر ایرانی اعالم تیتوس بورکهارت« اند؛  عالم هنر عرضه کرده

می دارد که هنر ایران، ریشه در عرفان شیعی دارد و کامالً از هنر اسالمی عربی، که از هنر بیزانسی 
همه انسان ها، گیاهان  ،در هنر اسالمی ایران. ی نشأت گرفته است، متفاوت می باشدبین النهرین –

، در پایین ت تپه ها و ماهورها و در خانه هاها، جانوران و حیوانات، چه در جلو باشند یا در پش و گل
سید رضا حسینی، ( ».یا در باال ، همه برابر و هم اندازه و با همان رنگ هاي ناب تصویر می شوند

تر  عمیقبر این اساس در هنر اسالمی وراي از جهان ماده باید در جستجوي حقیقتی  )175: 1383
موضوعیت هنر اسالمی نمایاندن حقیقت عالم امکان و جلوه هاي متکثر ذات اقدس حق . مدآبر

اما آیا در نظر سالکان این وادي غیر حق وجود دارد که ایشان درصدد نمایاندن جلوه . تعالی است
اس ما اي از پرتو بی کران آن برآید؟ عرفان اسالمی براي آنچه که در عالم محسوس به رویت حو

حق تعبیر از آن وحدت نهائی « : درمی آیند بهره اي خاص از ذات اقدس وجود مطلق را قایل است
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: 1386صمد موحد، (»  و حقیقت ناشناخته اي است که جان جهان است و در همهء هستی هست
جهان هستی طبق مراتب تحول پیش رونده اي از تجلی ذات الهی پدید می آید و چون  « )58

» ظهور و بروز وحدت بسیط نا متعین به صورت هاي گوناگون«این معنی چیزي جز تجلی در 
نیست بنابراین می توان گفت که آفرینش، به هستی آمدن و ایجاد از عدمِ محض نیست بلکه پدیدار 
گشتن و نمایان کردن است؛ بلکه هستی، یک قسم شدنِ همیشگی است؛ چرا که معنی خلقت، 

  :است و در آن تکرار نیست تجلی حق است که دائمی
  کی شود فیض منقطع ز خدا    فتــاب جــداآنشود نــور ز

  کـه ز ذات اقتضا بـــگرداند    خر کسی که بتواندآکیست 
به حسب «و ممکنات » ظهور حق است در صور مظاهر ممکنات«مقصود از آفرینش 

به امداد وجوديِ نَفَس «ه هر لحظه دگرگون می شوند و از میان می روند و دوبار» اقتضاي ذاتی
از بطون به «جهان هستی در هر لحظه . لباس هستی می پوشند و پایدار جلوه می کنند» رحمانی

اساس  اصل،ین ا )62و  61: 1386صمد موحد، (» ظهور می آید و دوباره از ظهور به بطون می رود
صورتگري محسوسات چگونه می تواند  را تشکیل می دهد پس وي هنرمند مسلمانآفرینش هنري 

پیرامون خود را فعلی ارزشمند و قابل بداند؟ تصویرگري طبیعتگرایانۀ آنچه که همواره در حال 
از طرفی . است در نظر وي عملی بیهوده و غیر قابل انجام می نماید "خلق مدام"دگرگونی و 

تعریف شده بازنمایی آنچه که خود انعکاس و پرتویی از نور مطلق است براي وي به هیچ وجه 
او در نگرش خود به هستی دست به جستجو و یافتن مبدأ اصلی هرچیز می زند، در پس هر . نیست

از این رو در آفریده هاي هنري خود نه تنها در پی . ال مطلوب خود را می طلبدثرنگ و نقشی م
ل، نمایاندن صور و الوان طبیعی نیست، بلکه همیشه تالش کرده است که از پوستۀ ظاهري شک

 .ذرد و به ماهیت آنها نفوذ کندگنقش، ترکیب و رنگ اشیاء ب
  اهمیت مبحث نور

 –در این عالم یا از خود نور منتشر می کنند و به واسطۀ نور خود دیده میشوند  اشیأ
و یا به واسطۀ نوري که بر اثر تابش به  –اخته، رشتۀ المپ و فلز مذاب دمانند خورشید، شیشۀ گ

بر این اساس هر شیء غیر نورانی در . رسد دیده می شوند چشم انسان میسطح خارجی آنها به 
مواجه با تابش نور قسمتی از آن را جذب می کند که به انرژي گرمایی تبدیل می شود، قسمتی را 

اما جداي از . از خود عبور می دهد و قسمت دیگر را منعکس می کند که موجب رؤیت آن می شود
  .ت، مفهوم و ماهیت نور همواره مورد توجه بشر بوده استفرایند علمی نور در طبیع

در دین زرتشت، تفسیر هستی، . نور در ادیان و مذاهب مورد احترام و تقدس بوده است« 
در دین یهود، اولین مخلوق خدا، نور است و در . فرشته شناسی و تقدس آتش بر مبناي نور است

ا خدا و نور و یا پدر نورهاست و در نور ساکن و ی» نور« و » کلمه« ،)ع( مسیحعیسی مسیحیت، 
همچنین نور در عرفان و تصوف با تأسی از . در اسالم نیز بر معنویت نور تأکید شده است. است

یعنی وجود ظاهر » الظاهر«قرآن، اسمی از اسماء الهی دانسته شده و عبارت از تجلی حق به اسم 
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اردات الهی که  ا آشکار می کند از علوم لدنی، ودر تمام موجودات و گاه بر هر چه که پنهان ر
نور در نثر و نظم در ادبیات فارسی به انحاء . ماسوي اهللا را از دل بیرون می کند، اطالق می شود

  )38: 1383سیما نوربخش، (» .گوناگون بکار رفته است
م نور و در لغت و در اصطالح علو. نور، مترادف ضیاء و ضوء و روشنایی است« : معناي نور
از  - مضئ و کیفیتی است که کمال بالذات شئِ شفاف "نورِ ذاتی شئ"ضوء، . ضوء اندکی متفاوتند

اما نور از غیر خود مستفاد شده و کیفیتی . محسوب می شود -آن جهت که آن شئ شفاف است
: 1383سیما نوربخش، (» .است که جسم غیر شفاف از آن بهره مند شده و شفاف بالفعل می گردد

39-40(  
  نور در قرآن و حدیث

در این کتاب آسمانی چهل و سه بار کلمهء نور و . دارد» نور« قرآن سوره اي به نام « 
. نیز این دو کلمه یازده بار در کنار یکدیگر مطرح شده است. بیست و سه بار کلمه ظلمت آمده است

معانی آنها در موارد به صورت جمع آمده و » ظلمات«در همه موارد به صورت مفرد و » نور« 
براي نمونه گاه مساوي و معادل تورات و انجیل و عدیل هدایت است و گاه . مختلف متفاوت است

دین حق و راه  ،)ص(گاه مساوي با پیامبر . نور و ظلمات، به معناي بینایی و کوري بکار رفته است
 ش بکار رفته و گاه منظور نورِگاه نیز به معناي اجر و پادا. راست و کتاب آسمانی و قرآن آمده است

نور در برخی آیات کنایه از ایمان و رهبر و راهنماست و ظلمات، کنایه از کفر و راه . ی استحس
  )41- 40: 1383سیما نوربخش، (» .باطل و گمراهی است

 األرض و جعلَ و اَلحمدلله الذي خَلَقَ السموات«: خداوند در آغاز سوره انعام می فرماید« 
النور و دي نقل کرده که ظلمات و نور بر شب و روز اطالق ناز س) 548متوفی (طبرسی » الظمات

در تفسیر منسوب به ابن عربی . ، بر جهنم و بهشت اطالق می شودقتادهمی شود و یا به نظر 
ظهور کماالت و صفات جمال و جاللِ خداوند بر مظاهرِ ] این آیه[«: آمده است) 638متوفی (

او کمال مطلق بوده و حمد مطلق، مخصوص ذات اوست که جامع صفات و . صیلِ موجودات استتفا
خداوند . وات، عالم ارواح است و ارض، عالم جسم دانسته شده استادر این تفسیر، سم» .اسماء است

در عالم جسم، مراتب ظلمات را که حجاب هاي ظلمانی ذات اوست، انشاء کرده و در عالم ارواح نیز 
» .مالصدرا دنیا را ظلمت و آخرت را عالم نور دانسته است. رِ علم و ادراك را مقرر کرده استنو
  )41: 1383سیما نوربخش، (

در این آیه پنج . در ابتداي متن مقاله آورده شده استاست که  آیهء نورنمونه دیگر، « 
کوکب، دري، شجرهء  ، مصباح، زجاجه،هبار کلمه نور تکرار شده و بیشتر کلمات آن مانند مشکو

این آیه . ویلی و معناشناسی با نور مرتبط اندأیهدي است که از حیث ت و مبارکه زیتون، یضئ، نار
سیما (» .مورد توجه بسیاري از حکیمان و عارفان بوده و تفسیر و تأویل هاي بسیاري از آن کرده اند

  )43- 42: 1383نوربخش، 
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قرآن و پیامبران بطور اعم و پیامبر . ده استنور در احادیث به معانی مختلف مطرح ش« 
. را با لفظ نور توصیف کرده اند.... بطور اخص ائمه اطهار علیهم السالم، ایمان و هدایت و ) ص(اکرم

ان هللا سبعین حجاباً من نور و ظلمه لو کشفها ألحرقت سبحات وجهه کل من ادرکه « حدیث 
ارد و چون پرده ها برگیرد، شکوه ذاتش دیده هر خداوند هفتاد حجاب از نور و ظلمت د" :»بصره

غزالی . به این حدیث استناد کرده است سهرورديمشهور است و  حدیث نوربه  "بیننده را بسوزاند
» .اصناف محجوبان از انوار الهی را بر شمرده و واصالن به نور را توصیف کرده است االنوار همشکودر 

  )47: 1383سیما نوربخش، (
  مت سهروردينور در حک

از آنجایی که نور در شریعت اسالم جایگاه متعالی و نمایانی دارد اندیشمندان مسلمان 
ایرانی توجه ویژه اي به آن داشته اند و در جاي جاي رساله ها و آراء خود از آن سخن گفته اند، 

حافظۀ تاریخی  البته نباید جایگاه تاریخی نور در بین ادیان باستانی ایرنیان و تاثیرگذاري آن در
است و » گهخورن«در اوستا، نام این واژه «  .بوم را نیز فراموش کرد و متفکرین پس از اسالم این مرز

اوند به نیرویی است که از سوي خد "فر "موجب اوستا،  به. در یشت نوزدهم تکرار شده است
صورت شعاع هاي نور و یا صوري دیگر در صورت قابلیت و خواست اهدا می گردد و موجب نیرومند 

  )6: 1384حسن بلخاري، (» .شدن و ترقی و تعالی دارندگانش می گردد
با توجه به اشارات فراوان به منزلت متعالی نور که در قرآن و حدیث یادآور شده است، 

تاریخ ایران براي مفهوم نور در زندگی روزمرة مسلمین جایگاه واالیی  متشرعان و علماي طراز اول
این جایگاه ویژه ) هجري قمري 726متوفی (عارف قرن هشتم  عالءالدولۀ سمنانی. درنظر گرفته اند

هر عضوي را از اعضاي سالک نوري است «سالک متدین اینگونه بیان می کند؛  را در حیات
تها نوري است؛ وضو را نوري است عظیم، که خلوت تاریک را روشن مخصوص و هر طاعتی را از طاع

گرداند، و آن نور به قرص آفتاب ماند که در برابر پیشانی سالک ظاهر گردد و انوار او صافیتر، و از 
  )310-308: 1383عالءالدوله سمنانی، (» . بیرون آمده ]رنگی[ کسوت لونی
بیش از دیگران به نور اندیشیده اما هیچ  زالیغو  ابن سینا، فارابیاسالمی،  ۀدر فلسف« 
به . کار نبرده و هیچ یک از آثار او از این اندیشه خالی نیسته این معنا را ب سهروردي ةیک به انداز

نظر سهروردي تمام مراتب هستی و درجات معرفت و آغاز و انجام عالم و سعادت و نیکبختی انسان 
هر نوري، نور نازل تر از خود را پدیدار می . جلی نوراألنوار استانوار، ت ۀجزو تطورات نور است و هم

 ةسهروردي این نظام نوري را در تمامی پیکر. کند و سراسر جهان برآمده از نور و متقّوم از نور است
اندیشه و حکمت خود جاري کرد و در عین حال با انتخاب نور به عنوان اساس فلسفهء خویش میان 

نو افالطونیان و عقول و مفارقت یونانی و » صدور و فیضِ«افالطون و  »خیر اعلیِ«اندیشه 
 امشاسپندان و ایزدان و فرشته شناسی ایرانی و بحث مالئکه در اسالم، اشراق و کشف و شهود

او با همه آنها قابل انطباق » حکمت نوریۀ«عرفان و تصوف و آیات و روایات جمع کرد بطوري که 
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یا » خره«شیخ اشراق با ذکر و تبیین معناي بلندي چون «  )39: 1383سیما نوربخش، . (است
به شمار می رود، )  انسان نورانیبه ویژه در مورد (که از اساسی ترین بخش هاي فلسفۀ او » فره«

خره نوري است که ذات الهی ساطع می شود و «از دیدگاه او . گشود» فلسفۀ نور«باب جدیدي در 
  )5: 1384حسن بلخاري، (» .ی دیگر برتري می یابندبدان بعضی از مردم بر بعض

در حکمت سهروردي این اهمیت به نور . فیلسوف است ۀ، مهمترین مسألوجود« 
در این حکمت، نور بی نیاز از تعریف و ظاهرتر از هر چیز بوده و ذاتاً ظاهر و . اختصاص یافته است

به اشاراتی که خداوند متعال به نور  با توجه) 56: 1383سیما نوربخش، (» .ظاهر کنندة غیر است
له، جاي تعجب ندارد که مبناي اساسی و بنیان وجود در أدر قرآن دارد و تأکید کالم اهللا به این مس

نور در حکمت سهروردي، « . نظر این اندیشمند بزرگ ایرانی به نورِ حق تعالی اختصاص یافته است
از تعریف و شرح، ظاهر است و در جهان هستی بدیهی و بی نیاز از تعریف است و شئِ بی نیاز 

. بنابراین هیچ چیز به اندازه نور بی نیاز از تعریف نیست. چیزي ظاهر و روشن تر از نور نیست
ف ندارد زیرا معرِّف باید ظاهرتر از معرَّف باشد ط است و جنس و فصل و حد و معرِّحقیقت، نور بسی

نور تنها به . آنچه حقیقتش عین ظهور است وجود ندارد و همان گونه که بیان شد چیزي ظاهرتر از
  )48: 1383سیما نوربخش، (» .خود ظاهر است و سایر اشیاء نیز در پرتو ظهور آن ظاهر می شوند

در نزد سهروردي همانند تشعش جاودانی نوراالنوار است در میان » نور جالل«خره یا « 
  )6- 5: 1384حسن بلخاري، (» .ابدباید بتواند این نور را دری سالک ،تمامی عالم

  جایگاه نور در فرهنگ ایرانی و هنرهاي اسالمی
اي می داند که در پیرامون کائنات و موجودات » هاله«هانري کربن این نور را همان « 

. نوري که بر گرد مخلوقات اهورامزدا هاله افکنده است«: متعلق به عالم نور و اشراق موجود است
ور ساطع از عالم قدس است که اکسیر معرفت و قدرت و فضیلت تلقی می همچنین این همان ن

از آن ها سخن می گوید به طور قطع همان امري است که  سهروديشود و سرچشمه این انوار که 
همچنان که ذکر شد، . به نحو خاص و مختص در اصطالح خره بنا بر آیین مزدیسنا مندرج است

هالۀ نورانی یاد شده را اصلی ترین مشخصۀ قدیسین و اولیا در حضور این معنا در فرهنگ ایرانی، 
شاید اولین نمونه از حضور . نگارگري ایرانی از یک سو و نقوش هندسی انتزاعی در دیگر سو قرار داد

» نسخه اي از رساله خطی منسوب به جالینوس«انسانی نورانی و هاله نورانی اش در نگارگري ایرانی 
ري سلجوقی است که تمامی شخصیت هاي موجود در تصویر، داراي هاله اي مربوط به مکتب نگارگ

در » اهللا نور السموات و االرض«شباهت فوق العاده مفهوم نور در فرهنگ زرتشتی با . نورانی اند
را در اطراف صورت ) که اینک به صورت شعله اي فروزان در آمده بود(فرهنگ اسالمی، هالۀ نوري 

فرار «مربوط به مکتب شیراز یا » ابراهیم در میان آتش«نمونه آن تصویر. (ار دادپیامبران و اولیا قر
  ) 8-6:  1384حسن بلخاري، (» .)اثر کمال الدین بهزاد» یوسف از زلیخا



 ١٠

نور و نگرش به سرچشمۀ فیضان پرتو نور حق بر عالم امکان را  برداشت از مفهوم این
امپرسیونیست هاي فرانسوي  میالدي و یا رن هفدهمطبیعت گرایان هلندي ق چگونه می توان با نور

پرداختن وهم انگیز و هراس آور رمانتیکهاي آلمانی به نورپردازي صحنه ! یکی دانست مقرن نوزده
اینچنین ! تجلی انوار حقیقت مطلق بر پهنۀ هستی را نمایان می سازد چگونه می تواندهاي طبیعت 

ه تنها به مانند نقاشی غربی از یک سو وارد تابلو نمی شود اسالمی ن- ایرانی است که نور در نگارگري
بلکه حتی چون نقاشی شرق دور نیز از چند جهت و یا جهتی نامعلوم بر اثر نمی تابد، بلکه از جاي 

هر سطح داراي نور و سرچشمۀ نور است چراکه هر جزیی از طبیعت . اثر منتشر می شود جايِ
در نگاگري ایرانی اعتقاد بر «  .اي از پرتو نور حق تعالی استمخلوق به دست هنرمند ایرانی جلوه 

. همان معنا اخذ کرده استاز این است که این هنر نسبت ذاتی با معنا یافته و زبان و فرم خود را 
نیستند و کوه  رفرم و رنگ در این هنر به واقعیت هاي عالم برون وفادا: این دعوي دلیلی ساده دارد

اگه راز، رنگ هایی متفاوت با عالم عین دارند پرسپکتیو در این آثار همچون و دشت در این تماش
نه عمقی و همچون جریان نور در ظهور شعاع هایی عمودي از  1نگارگري چینی عمودي است

آسمان جریان یافتن معنایی را از عالم عرش به دنیاي فرش روایت می کند و نیز نگاهی را که از 
رنگ در این نگارگري با عدم پیروي از اصل انطباق یا . رش باال می بردعالم فرش به بی نهایت ع

  )11-10: 1384حسن بلخاري، (» .واقع، روایتگر عالمی دیگر  و جهانی فراتر می شود
بلکه در تصویرگري نقوش هندسی  اما تجلی هالۀ نورانی تنها خاص تصویر اولیا نبود،« 

طرح ستاره اي و یا خورشید  شمسه نوعی « .دیدمتجلی می گر» شمسه«انتزاعی نیز به صورت 
 جاري، کتابت و امثال آننمثل کاشی کاري، گچ بري،  مانند و نزدیک به دایره در هنرهاي تزیینی

پرداختن نمادین به نور و جایگاه محوري آن در گره چینی و  )8: 1384حسن بلخاري، (» .ها است
ی مشاهده می شود؛ ترکیب بندي هاي متکثر، هندسۀ زیربنایی هنرهاي تزیینی اسالمی به خوب

نیز می باشد شروع  "الگره ماُ"منتشر و زایندة آالت گره چینی که از شمۀ مرکزي که در اکثر مواقع 
ور هموارة ضله خود از صفات نور و حأمنتشر می شود که این مس "قاب گره"شده و به کل فضاي 

ب بندي سطوح پوشیده از اسلیمی هاي ایرانی و یا در بطن ترکی. آن در هنرهاي اسالمی است
به عنوان مثال در مرکز سقف « مخصوصاًٌ بدنۀ گنبدها این پرتو افکنی به خوبی مشاهده می شود 

معماران (و نیز نقطۀ مرکزي تزیینات مقرنس ها هم ایشان ) در اصفهان(بی نظیر شیخ لطف اهللا 
وفگون که در تیزه طاق قرار می گیرد و کانون به خورشیدي نیم طاق ها با گنبدچه هاي ص) ایرانی

می  شمسهنوري است که بیشتر طاسه هاي مقرنس ستاره گون از تشعش آن حاصل شده است 
نقش نور در معماري اسالمی تاکید بسیار گسترده بر اصل « ) 9: 1384حسن بلخاري، (» . گویند

                                         
اسالمی مجالی جداگانه و گسترده می طلبد، لذا آنچه مسلم  –البته پرداختن به مسألۀ پرسپکتیو در هنر هاي ایرانی  1

ز است نظام پرسپکتیو در نگارگري ایرانی بسیار متفاوت از آثار نقاشی چینی است، حال آنکه در این رابطه قرابتهایی نی
 نگارنده. با هم دارند
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) صورت کالبد یافتن خدا(ه تجسد است، اگر در معماري مسیحی و بودایی به دلیل اعتقاد ب تجلی
تن بودا یا عیسی تجلی می شود، در اسالم به دلیل حضور مطلق اصل تجلی، » اپاستو«و » کلیسا«

یعنی » او«معماري اسالمی در اندیشه کاربرد طرح ها و موادي است که مهم ترین مظهر تجلی 
. نی، کارکرد انعکاس است نه اصالتزیرا کارکرد ایده وماده در این جهان بی ،را بازتاب دهند» نور«

اهللا «: باشد یباید نماد جلوه گري نور مطلق آسمان ها و زمین یعنی تنها وجود حقیق» بنا«بنابراین 
نور در تجلی خود در معماري همچون نمادي از وجود و عقل الهی و چون ... نور المسوات و االرض

کند و آن را تبدیل به صورتی شریف و جوهري معنوي است که به درون غلظت ماده نفوذ می «
شایسته می سازد که مناسب محل زندگی نفس آدمی است، نفسی که جوهرش در عین حال ریشه 

عوبت و سردي معماري مقدس است تا صنقش نور شفاف کردن ماده و کاستن از » .در عالم نور دارد
: 1384حسن بلخاري، (» .باشد ادهو پناهگاهی براي روح گرفتار آمده در قلب م منأم ،همچون قلب

47(  
اي تزیین معماري اسالمی که نمایانگر نزول نور آسمانی بر گسترة عالم خاکی زاز دیگر اج  

» مقرنس تمثیلی از فیضیان نور در عالم مخلوق خداوند« اشاره کرد؛  مقرنساست می توان به 
حسن (» .نویت می گسترانداست که چون چلچراغ بر سر جان نمازگزاران، نور رحمت و معنا و مع

فرم کلی و تابان مقرنس که از سمت آسمان به پایین تابیده می شود به خوبی ) 38: 1384بلخاري، 
در سردر ورودي مساجد و عبادتگاههاي مسلمین تعبیه شده است تا مراجعه کنندگان را از همان 

  .بدو ورود در پرتو انوار معنوي به داخل مشایعت کند
  عرفان اسالمیماهیت رنگ در 

در مبحث رنگ بیان شد که هر نوري در . رنگ در طبیعت همیشه بستگی به نور دارد
مریی یا نور منتشر می کنند که به واسطۀ  اشیاء. طول موج خود داراي رنگی استطبیعت بر اساس 

باز نور خود به رنگی دیده می شوند و یا قسمتی از نور تابیده شده به خود را منعکس می کنند که 
نور خورشید که در طول روز بر . به واسطۀ طول موج نوري که بازتابانده اند به رنگی دیده می شوند

در جذب و  اءپهنه زمین گسترده است نوري سفید است اما به واسطۀ تفاوت سطوح خارجی اشی
رنگ  «. بازتاباندن نور به رنگهاي بی شماري که پیرامون خود مشاهده می کنیم بازنموده می شود

در جهان محسوس همنشین بی بدیل نور است و بلکه صورت متکثر نور واحد، زیرا تجزیه که یک 
امر کامال مادي و مربوط به عالم مرکبات است تجسم طیف هاي نوري را به صورت رنگ سبب می 

بدین ترتیب رنگ با تجزیه نور شکل گرفته، نمادین ترین تمثیل در تجلی کثرت در وحدت را . شود
تجلیات  –بنا به تجزیه  –ر سو نور گو از دی) وحدت(د، زیرا از یک سو رنگ همان نور است زی سام

به دیگر سخن، ذات متعالی، مجرد و بی رنگ نور که خود نماد ). کثرت(نی می یابد مختلف متلو
ن بی رنگی می شودکامل وحدت است با رنگ تجسم می یابد و خود تجلی و تجسم متلو.  

  این رنگ از بی رنگ خاستاین عجب ک
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: 1384بلخاري، . ح(» )2474دفتر اول،  :مثنوي(رنگ با بی رنگ چون در جنگ خاست 
48-49(  

به وجود آمدن رنگهاي مختلف از رنگ سفید را موالنا به خوبی اصل فیزیکی  بیتاین   
بهره مندي از  می دانیم که سفید و سیاه داراي فام رنگی نیستند بلکه تنها به واسطۀ. بیان می کند

موالنا به زیبایی در جایی دیگر از مثنوي در  .روشنایی و یا عدم برخورداري از آن دیده می شوند
  :ه بیان می کندونمی نور و رنگ و ارتباط آنها با هم را اینگلدفتر نخست مفاهیم ع

  تا نبینی پیش از این سه نور را    را 1کی ببینی سرخ و سبز و فور
  شد ز نور آن رنگها روپوش تو    شد هوش تو لیک چون در رنگ گم

  پس بدیدي دید رنگ از نور بود    چونک شب آن رنگها مستور بود
  همچنین رنگ خیال اندرون      نیست دید رنگ بی نور برون

واندرون از عکس انوار علی      هااین برون از آفتاب و از س  
  استنور چشم از نور دلها حاصل     خود نور دل است ،نورِ نورِ چشم

  نور عقل و حس پاك و جداست کو زِ      نورِ خداست ،باز نورِ نورِ دل
د نوري ندیدي رنگ راشب نب      نور پیدا شد ترا پس به زد  

  وین به ضد نور دانی بی درنگ      دیدن نور است آنگه دید رنگ
  پدید دتا بدین ضد خوش دلی آی      رنج و غم را حق پی آن آفرید

  پنهان بود ،چونکه حق را نیست ضد      شود پس نهانی ها به ضد پیدا
  2ضد به ضد پیدا بود چون روم و زنگ    که نظر بر رنگ بود آنگه به رنگ

  ضد را می نماید در صدور ،ضد      پس به ضد نور دانستی تو نور
  او را توان پیدا نمود ،تا به ضد    نور حق را نیست ضدي در وجود

  هوین تو از موسی و و هو یدرك ب      ال جرم ابصارنا ال تدرکوا
نور می داند بالفاصله این  وجود در این ابیات پس از این که موالنا وجود رنگ را منوط به  

همینطور . متأسفانه انسان رنگ را می بیند و متوجه نور نمی شود« : ا متذکر می شود کهرنکته 
: 1384کریم زمانی، (» .را در نمی یابند "وجوبِ واجب"میان چنان در بند ممکنات هستند که دآ

 :پس از آن هوشیارانه از بیان بدیهیات و اصول طبیعی نور فراتر می رود و بیان می کند )380
رون نیز به دبه واسطۀ نور برون مشاهده می شوند، رنگ خیال ان جهان مادههمانگونه که رنگهاي 

باز نورِ نورِ "که  "دل استنورِ نورِ چشم خود نور "واسطۀ نور دل دیده می شود و حتی برتر از این، 
  .، نوري که بري از دریافت عقلی و حسی است"دل نور خداست

                                         
  )379: 1384کریم زمانی، (  بور؛ سرخ کمرنگ: فور 1
 تشخیص رومیان سفید پوست در مقابل زنگیان سیاه پوست 2
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موالنا در ضمن بیان رابطۀ نور و رنگ دراین ابیات باظرافتی که خاص خود اوست به بیان   
پیش از این وي اشاره کرده بود که مشاهدة رنگ وابسطه به نور . پردازدکیفیت نور مقدس الهی می 

ن مساله ناشی از قانون کلی اضداد است که هرچیزي در مقابله با ضد خود به خوبی قابل است و ای
در تقابل با آگاهی از وجود نور  )ظلمت= (پی بردن به عدم وجود نور  همانگونه که .شناسایی است

نور حق "اما . می نمایدپس براي درك هرچیزي توسط بشر وجود ضد آن ضروري  قابل تصور است،
  .و از این رو بشر را یاراي درك این نور نیست "ضدي در وجود را نیست

برخورداري و بهرة هرکسی از نور حق تعالی نزد عارف مسلمان بستگی به صفاي درون 
، حق به نوري بی رنگ تشبیه می شود ابن عربیدر عرفان اسالمی و به ویژه عرفان « : خود وي دارد

ور موجودات بر حسب مقتضاي طبیعت این صور ص ظهور حق در«: و خلق به آبگینه اي رنگین
است، همانگونه که نور وقتی از پشت شیشه اي سبز دیده می شود سبز رنگ و از پشت شیشه اي 

بنابراین نور همان حق یا ذات الهی است و آبگینه عالم است و رنگ ها ... قرمز، قرمز رنگ و جز آن 
نگ است یعنی فی نفسه صفات و ویژگی ها و ذات الهی بی ر. صورت هاي گونه گون هستی اند

نسبت هایی ندارد اما وقتی از خالل موجوداتی که این اوصاف را دارند به او نظر می شود، این 
ضرب مثال لحقیقتک «: به همین معنا است سخن او. صفات، ویژگی ها و نسبت ها را ظاهر می کند

حقیقت تو با ) نسبت(ده باشیم روشنگر یعنی نور رنگارنگ را برایت گفتیم تا مثالی ز» بربک
  )50-49: 1384حسن بلخاري، (» .پروردگارت

  رنگ در قرآن مجید
یات الهی براي آخداوند متعال در قرآن مجید رنگارنگ قرار دادن مخلوقات را نشانه اي از 

أَ لکم فی االرض مختلفاً الوانه انَّ فی ذلک آلیه لقومٍ«اهل ذکر دانسته اند؛  قرآن (» یذّکّرون و ما ذَر
 غهصبو دیگري  لون در قرآن دو کلمه به معناي رنگ به کار رفته است؛ یکی) 13 ۀآی: مجید، نحل

. که معناي نخست به صورت جمع به کار می رود و مقصود از رنگارنگی و انواع رنگهاي طبیعت است
و من احسن من اهللا  اهللا غهصب «؛ استفاده می شود مقصود رنگ خداست غهصباما در جایی که از 

این رنگ خداست و رنگ چه کسی از رنگ خدا بهتر است؟ ما پرستندگان : و نحن له عابدون  غهصب
این مفهوم رنگ الهی را چنانچه بخواهیم تجسم کنیم باید به دنبال  ) 128/ بقره (» .او هستیم

ناخت رنگ خدا نیز نایل تجسم نور الهی برآییم و هر آینه که بشر را یاراي درك نور خدا بود به ش
ینجا خداوند از رنگ به معنی ا« .گردد و از شعر موالنا دریافتیم که هرگز این اتفاق حادث نمی گردد

ۀ از طرف دیگر رنگ را وسیل. که یک رنگ خاص است مطلق آن سخن می فرماید و نه از لون
ی ویژگی هاي رنگ خدا چیست؟ خدایی شدن و حق را پرستش کردن یعن. است هوحدت برگزید

ۀ ي گوناگون و خلقت هاي متفاوت در یک مجموعیرفتن که همه را با تمام طینت هاخاصی را پذ
ن و بسیار ، همانند رنگ یکدست که تمام بخش ها و ذرات یک فضاي نا همگمی آورد دهمگون گر

هی ال –خداوند اینجا رنگ را استعاره براي حکومت جهانی واحد اسالمی . کند یا یکرمتفاوت 
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و  دبنابراین اثري که در هماهنگی رنگی ساخته شود، اثري است گویاي توحی. است هبرگزید
  )788 :1364آیت الهی،  هللاحبیب ا(» .یگانگی

شعف ماست، در وحدت محو نمی شود، بلکه برعکس  ۀتمایز شدیدي که در رنگ ها مای« 
عالوه . تفاوتشان نجا و در کمالده شوند، فقط در آاین تمایزها باید در وحدت و فقط در وحدت دی

بر این، این آموزه در خود رمز هم پنهان است، زیرا دیدن یک رنگ در ناب ترین و بهترین حالتش، 
چنان که گاهی در گلی دیده می شود، دیدن نقشی است از مطلق که این معنا را مسلم می کند که 

بهء زیبایی شناختی جزئی هم ناگریز شهود بهجت آفرین در عالی ترین مرتبه اش حتی در یک تجر
، »و إن من شئٍ الّا یسبح بحمده«: هنگامی که قرآن می فرماید. از آشکار کردن مبدأ سرمدي است

اگر این تنها یک «: این سخن به ما اجازه می دهد وقتی رنگی را می بینیم تنها یا با دیگران بگوییم
هشدار که زیبایی «: الی خود این پیغام را با خود دارندرنگ ها از منشأ ع. »!سایه باشد، فتبارك اهللا

: 1386مارتین لینگر، ( 1».بی کران را با نقصان درك ذهنی تان در شناخت یگانگی من نسنجید
278(  

  حاصل کالم
جایگاه سمبلیک و ارزش محتوایی نور و رنگ در هنر اسالمی به مراتب بیشتر از ارزش 

با این که اصول زیبایی شناسی ویژه و مدونی جهت آرایش در این حوزة هنري . بصري آن است
عناصر تصویري در سطح اثر به کار رفته است و همین نظام بصري مستحکم می باشد که حیرت 
شرق شناسان و متخصصان هنر اسالمی را به خود جلب کرده است، به نظر می رسد که مبانی 

و به « ول اهمیت قرار دارد؛ از جمله نور و رنگ اعتقادي و کاربرد رمزگونۀ اجزاء ترکیب در درجۀ ا
رنگ ها تبدیل به شاخصی می گردند براي عارف تا بدان وسیله «در عرفان ایرانی  ربننري کُهتعبیر 

او فراسوي زمان است و تنها عالم رنگ جهت . عرفانی خویش را به داوري گیرد –م نورانی امق
تی سخت به توازنی دست می یابد و از راه روش هاي عارف پس از ریاض. دهنده سیر و سلوك اوست

) 51: 1384حسن بلخاري، (» .کیمیایی، بسط و قبض و انعقاد و انحالل، نفس او دگرگونه می شود
حتی برخی این رویکرد نمادین و پرداختن معنوي هنرمند اسالمی به نور و رنگ تصویر را در سطح 

قوس (نور، نماد جریان وجود در پیکره مراتب است «  باالترین مراتب سلوك معنوي قرار می دهند؛
در فرآیند تعین از اول تا ) قوس صعود(و رنگ نماد بازگشت به روشنایی جاري در ذات نور ) نزول

. آخر بود که جهان ظاهر گردانده شد و تنها بازگشت از آخر به اول، آدمی قادر به یافتن باطن است
د همین روشنی اش وسیله اي می گردد براي انسان سنتی تا رنگ در حد تجسمی از بی رنگ به مد

  )51- 50: 1384حسن بلخاري، (» .به مقام جمع رسد
در سابقۀ تاریخی خود در علم و عرفان، صاحب چنین  که اسالمی –ایرانی  هنربنابراین، 
روح عجیب نیست اگر جهانی را به تحسین و تمجید خود وامی دارد و  ه است،منابع و مراجعی بود
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هدف اصلی در هنر اسالمی . را در هزار توي اسرار درونی خود به مساعی عارفانه بر می انگیزد
در این راستا بهتر از نور و  متجلی کردن انوار ذات حق تعالی بر پهنۀ هستی است و چه کارماده اي

اسالمی  رنگ که در منابع شریعت اسالم به خوبی تشریح شده است و به وسیلۀ عارفان و متفکران
  .ه زیبایی تبیین شده اندب
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