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 تـــینهایـن راه بـیان وـابــین بـیار از اهـزن 

 

                                                                                  از قرآن یتی/فصل پنجم: رواینیاتِ دینور و ظلمت در روا 

ن یم ایشویه، ناگهان متوجه میآ یخواند و در انتهاین میها و زمنور، خدا را نور آسمان یهیدر آ

 ست. یشتر نیآسمان ب یدر گوشه یاستارها چون یاز دور  یچراغ ینور همچون سوسو

 

 

 ظلمت، در ارتباط با روح و نفسنور و 

پناهگاه ظلمت دانسته شده است.  یظلمت و گاه یگاه، ینین دیاز مضام یاریدر بسن، یزن و زم

طان بود و یش یب خوردهیفر ییت تورات، حوا به عنواِن نماِد "زن" و به عنواِن مادرِ زندگان، از سویبه روا

را  یرکیمارگونه داشت که ز یطان صورتیخود آدم. البته در آن داستان ش یگر اغواگرِ شوید ییاز سو

 کرد.یم یندگینما یخته با زهرآلودیآم

طان دانسته یش یبرا یکه ظلمتِ آن پناهگاه یانهیست، مادیانه نیاز حوا در م یدر قرآن اما نام

 یعنی 1ستند.ید در امان نرسوالن هم از نفسِ خو یاست، اعم از زن و مرد، حت ی" هر آدمنفسِ  شده "

نجات در جان مرد. بلکه هر دو جنس به  ییزهرآلود در جاِن زن باشد و روشنا یرگیست که تیچنان ن

ت تورات یان روایم یو جد یاساس یهان از تفاوتیا گمان من،به 2سان با ظلمات درون خود همزادند.کی

 و قرآن است.

از  -که همان حوا باشد-شده است و سپس جنس مؤنث ده یتِ تورات، ابتدا جنس مذکر آفریدر روا

ن ینش ندارد بلکه نخستیگونه آفرنیبه ا یااما در قرآن نه تنها اشاره 3آدم گرفته شده است، یپهلو

 اد شده و سپس یر مؤنث از او یگرفته است که با ضم صورت"نفس واحده"  بنامِ  یزیچ نش ازیآفر

                                           
 33 یهیوسف( آیدوازدهم) یسوره - 1

 ل افتادستیک، حاینفسِ تار  --ا ین درین آورده: جان عطار را درینفس، عطار چن یکیتار یدر باره  - 2

 در قعر آن چاه گرفتار توهم است: یه نموده که آدمیتشب ینفس را به چاه یو گاه

 ستیر چاه نت اندیوسف مصری ---از قعر چاه نفس از آنک  یبر سر آ 

 22و  21ات یش، باب دوم، آیدایپ - 3
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 آورده است:د یاز همان نفس واحده، زوج او را پد

ا النَّاُس اتَُّقوا ر بَُّكُم الَّذیا أ  ی  ِمْنُهما رِجاالً ك ث یه 
ها و  ب ثَّ ل ق  ِمْنها ز ْوج  ٍة و  خ  ُكْم ِمْن ن ْفسٍ واِحد  ل ق  راً یخ 

از همان  هم د و جفت او رایك نفس آفریرا، همان كه شما را از  پرودگارتان دیریپروا گ...../و  نِساًء 

 .....بپراكند، یاریآن دو مردان و زنان بسد، و از یآفر

ها اعم از مرد و زن و انسان ینکه، همهیتوان نگاه کرد. نخست ایرا از چند منظر مواحده" "نفس

ن یو همه را از زهدان خود در زم که آن منشاء، مؤنث استدارند  یله و نژاد، منشاء واحدیاعم از هر قب

 ؛ها دانستانسان یصفاتِ همانند و مشترِک همه یتوان به معنایمرا نفس واحده  دوم، .پراکنده است

داران جان یمشترِک همه یروان یهایژگیو یبگذارم و نفس واحده را به معنا فراتر یم گامیتوانیم یحت

ر یضم زوجِ "نفس واحده" باا یجفت  ه ازین آینکه، در ایم. و سوم ایبشمارگر جانوران  یاعم از انسان و د

ن معنا ید آمده، احتماال به ایفس واحده است و از او پدهمان ن که از یمذکر جنسِ  ،شده استاد یمذکر 

گونه نیاست. یجدا بافته و متفاوت از جنس مؤنث ن یزی، جنس مذکر، چینفسان یهایژگیکه در و

در  ،هم هست یابهاماتبه هرحال  هین آیدر ااگرچه باشد.  یآسمان یگریو آن د ینیزم یکیست که ین

شود و یزندگان شمرده م یادرِ همهکند همان نفس است که میشتر جلب نظر میآنچه ب حالنیع

 ه دارد.یاو را در خود تعب یهایژگی، وینفسِ هر جاندار

دانسته شده  یو هر جانور یدر هر آدم یات و شور زندگیح یهیمان، از آنجا که "نفس" ُبنیهمچن

ه شده است، ظاهرا ی، کشتِن نفس توصین عرفانیاز مضام یکه در برخنیست. ایاز آن ن یزیاست، گر

هم  یخودکش یتوان به معناینفس بوده باشد و گرنه قتِل نفس را م ید مرادشان کشتن هواهایبا

 کرد. یتلق

 یاست، عالمدانسته شده اش، عالم ظلمات ساز و شورمندانهیات زندگیمحتو ینفس با همه

 یواحده"از همان "نفس برآمده، یهرکس ُبن حیاتِ نش دارد و یآفر یهان جنگلیدر دورترشه ید ریکه شا

اجداد ما را  یهاها، آرزوها و تجربهاقیها، اشتها، ترسوسواس یهمه ،ن شمرده شده استینخست

 یکینفس،  یکیتار کند.یمتبادر م یخود را به قلبِ آدم یهاک خود دارد. نفس، خواستهیدر انبان تار

دارد در همین حیاتِ کنونی اتِ خود را یح ی، تنها دغدغهیکه نفس هرکس دانسته شدههم از آن جهت 

نور که در ادامه به آن  یژه در سورهین مورد را به ویل باشد. ایقای حدود و حرمتگران ید یآنکه برایب

 م. ینیبیم کرداشاره خواهم 

 م که یقرآن با سه قلمرو مواجه هست یشاسباشد که در انسان یادآوریالزم به  گمانم
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فهم بهتر  یدانست که برا یاستعار ینیتوان مضامین هرسه نام را میعبارتند از نفس، روح، و "قلب" ا

 1اند.ش وضع شدهیانسان از خو

 یگرفته، از گوهررا در پناه خود  الیماند و انواع امیک میتار یدر برابرِ "نفس" که به انباِن هزارتو

ش را ینفسِ خوبه یاری او تواند یم از خدا است و هرکسیکه  نام "روح" سخن رفتهد و روشن بهمجر

 رهنمون شود. یو خردمند ییروشنا یبه سو

ندارد بلکه به قلب مربوط  ی، به مغز ربطیکارهر انجام  یم گرفتن برایتصم ین قرآنیدر مضام

 2 باشد.یبه اجرا در آوردِن مصوبات قلب م یبرا یکردن راهدا یشود احتماال کار مغز پیم

 

 قرآن یمن از نقش روح و نفس و قلب در  انسان شناس یبر اساس تلق یفرض یطرح

قلب روشن نباشد بسا که  یدر خانهاز جنس روح  ی، اگر چراغیشناسگونه انساننیبر اساس ا

 یانهگورا به یاتِ زندگیکه تمنا آنیانجامد. یب یو تباه یرانیند که به ویرا برگزخودخواهانه  یالیام یآدم

امکان روشن شدنش هست،  یکه در قلب هرکس یند که فرجامش در ظلمات باشد. آن چراغیتدارک بب

ش برافروزند تا در یخو دررند و یبرگ خداوند یگانهی توانند از روحِ یاست که مردمان م یظاهرا همان قبس

 آن، درست از نادرست و عشق از هوس باز شناسند.  ییروشنا

ان نفس که مؤنث دانسته شده و روح یم یازدواجِ معنو ین حالت، نوعیتوان گفت که در ایم یحت

است  یه به همان داستانیشب ین ازدواج مقدس تا حدودیاافتد. یکه مذکر خوانده شده است اتفاق م

و  یین نوزاییتواند به آیم یمعنون ازدواج یحاصل اه است. وحنا آمدیل یست و پنجم انجیکه در باب ب

ها به آن اشاره شده بود، لین انجیسم( که در مضامی)دوآل یین نگاه، دوگرای. در اانجامدیز بیتولد مجدد ن

 ست، بلکه ین ین طرح، نفس کشتنیگر، در ایر دیرسد. به تعبیتعامل م یاحتماال به نوع

                                           
 امح دادهیکرده و توض یابیشه ین سه نام را جداگانه ریا فرهنگ واژگاندر بخش  - 1

همان  ی، "قلب" تا حدودیشناسنوع انسانن یکنم که در ا یاد آوریرا  یگرید یدانم نکتهیباز هم الزم م - 2

 ل هستند. ی"مغز" قا یرا دارد که امروزه برا ییمعنا

http://ali-tahmasbi.com/index.php/2013-01-08-08-28-48
http://ali-tahmasbi.com/index.php/2013-01-08-08-28-48
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  1شود.یانسان م حقیقیِ تِ یشگرِ هویابد و زاییمش یدر تعامل با روح، واال

که  یشناسن سنخ از انسانیتوان با همیرا هم م یسیم و روح خدا و تولد عیداستان مر یحت

ن و نماِد نفس یتواند نماِد زمین، میم، زن است، و در نگاه نخستینمود. مر یال تازهیدر قرآن آمده تاو

ابد تا آبستِن ییآن را م یستگیکند و شایدا میپ یسی، دگردیند در وهم باشد، اما با القاء روح خداو

 نجات" شود.  ی"کلمه

 ل ده باکره یتمث

شده است که  یز بازخوانیدر قرآن نگر ید یابه گونه 2وحنا آمده بود،یل یکه در انج لین تمثیا

و پنج نادان، چون  ل، پنج دانا بودندیخاص قرآن باشد. در آن تمث یشناسنن انسایمتناسب با هم

هاشان رد و چراغیگیمه گذشته بود، آن پنج نادان را خواب فرو مید و شب از نیانتظارشان به درازا کش

 یند که دارایگزیرا بر م یرسد تنها همان پنج نفریکه داماد از راه م یشود. هنگامیخاموش م

ست از پنج دانا درخواستِ روغن شان خاموش شده ایهاروشن هستند. پنج نادان که مشعل یهامشعل

 کنند:یم چراغ

 یشود، مبادا ما و شما را کفاف ندهد. بلکه نزد فروشندگان رفته، برایان در جواب گفتند، نمیاّما دانا

داخل  یبه عروس یکه حاضر بودند، با و ید و آنانیرفتند، دامادبرسید میچون بجهت خر و د.یخود بخر

 3د.یشده، در بسته گرد

 شده است: یگونه بازخواننیه ای حدید بی سزدهم از سورهآیهل در یتمثن یا

 ییشما روشنا یید ما را، تا از روشنایند: درنگ كنیافتگان[ گوی] به راه  یآن روز كه مردان و زنان

خود  یمان آورندگان براید که اید، به آنجا رویبازگرد -ندیشان را گویم. ایشتن را بر افروزیخو

بر گرد  ییزنند ]چون بارو یواریان آن دو گروه دیگاه مد. آنییردند، از آنجا نور بجوآو ییروشنا

 رون آن عذاب.یبو د، اندرون آن رحمت، و ب ی[ بر آن بارو دریشهر

افت، به ییق ارتباط میبا متون عهد عت یها از نور و ظلمت، به نحولیتِ انجیگونه که رواهمان

 م ین عهد قدیمضام یتوان برخیها و تورات چنان مرتبط است که ملیانج ز بایتِ قرآن نیگونه رواهمان

                                           
 امآورده ییافتن را در کتاب حج، بخش مناسک نوزایش ین واالیا یطرح کل - 1

 ها.لیاز انج یتینک: بخش چهارِم نور و ظلمت، روا - 2

 23وحنا، باب ی - 3
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پنج  یجا، به یبازخوانن یدر انور و ظلمت در قرآن دانست.  یبازخوان یبرا ییهانهیزمشید را پیو جد

به تعداد آنان  یاچ اشارهین هیهمچن .انداعم از زن و مرد مطرح شده ینادان، مردمان دانا و پنج یباکره

 یو معنو یتواند پنج حواس باطنیتر به اشاره گذشت که منظور از پنج دانا و پنج نادان، مشیست. پین

ن است یو وابسته به زم یها، آنچه مادلیانج یهامطابق آموزه کهباشد  یو ماد یو پنج حواس ظاهر

رها که از جنس ظلمت است ک و ماده را لد مُ یرفتن به ملکوت با یباشد و برایدر تضاد با روح و معنا م

 سم( جسم و روح برداشته شده استی)دوآلیین دوگرایل قرآن، ایکرد. ظاهرا در تمث

 یاکتساب که به  توانم نشان دهمیمهم  یمشترک و قابل تامل ینکتهل و قرآن یل انجیدر هردو تمث

 ر شده است.یهم تعب یا خرد اکتسابی ییاغلب به عقل جز شود ویمربوط من نور یبودِن ا

 

 نورِ انسان 

ن از دو گونه آن در قرید نسبت داده شده، همچنیکه به ماه و ستاره و خورش یعیافزون بر نورِ طب

 یگریشده است و د ین معرفیها و زمآسمان یینور خدا که روشنا یکی" سخن رفته است. ی"نورِ معنو

  1.ب کنداز نور خدا کستواند یم یهرکسکه  است یکلماتهمان 

 یگکند که در زندیر میگونه تصونیهستند ا ییروشنا را که فاقد یاز قرآن، کسان یگریل دیدر تمث

د و در ظلمات یربایمرا ها آن ییروشنا نند، خدایرامون خود را ببیافروزند تا به آن آتش پیم یخود، آتش

  2کند.یشان میرها

ن دو واژه به لحاظ یاقابل تامل است.  یبسل فوق یتمثدر هم نور و نار  یدو واژه یتوجه به معنا

 یهایژگی" از وناردر متن قرآن، "ن یهمچن هستند یواحد یشهیر یشاوند و دارایخو ییو معنا یلغو

ن یهم ب معنادار یتواند شباهتی، من شباهتیا ایآ خدا، یهایژگیو نور از و طان دانسته شده استیش

 برساند؟را طان یخدا و ش

 خدا:نور 

 نقل شده است. نور  یهمان است که در سوره ،خدا ییروشنا یه در بارهین آیظاهرا مهمتر

ن سوره یکه ا ین انتظارِ کسیبنا بر اه در آن است "نور" نام گرفته. ین آیکه ا یاه و هم سورهیهم خود آ

                                           
 33 یهیست و چهارم)نور( آیب یسوره - 1

ث ِل الَّذِ  - 2 ث لُُهْم ك م  ُ بُِنورِِهْم و  ت ر ك ُهْم ف یم  ْول ُه ذ ه ب  َّللاَّ ا أ ضاء ْت ما ح   یْبِصُرون  / سورهیظُُلماتٍ ال  یاْست ْوق د  ناراً ف ل مَّ

 11 یهیدوم)بقره( آ
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 ابد.ین متن بینور را در ا ین باشد که معنایتواند ایکند میرا مطالعه م

ن یکه مسلمانان قدرت نبرد با مخالف یروزگار 1،نه نازل شده استین سوره در مدیاست که انقل 

مناسک و عبادات  یحتجنگ و جهاد و  یدر بارهات آن یاز آچکدام یهن حال یدر عدا کرده بودند. یخود را پ

مواجهه با  یچگونگ گر است. مثلیکدیک جامعه با یروابط مردم  یچگونگست، بلکه همه در مورد ین

 ینگاه، و مباحث حفظ حدود و حرمتِ  یچگونگان، یو دروغگو تهمت زنندگانمواجهه با  یچگونگا ی، زناکار

 ن دست.یاز ا

چندان قابل دفاع نباشد م، ین روزگار که ماهستیاارائه شده، در  یهااز روش یممکن است برخ 

ار یبسکور،  یهات و تعصبیور از جاهلو عب یبدو یک جامعهیدر  یانسان یهااما به لحاظ طرح ارزش

  2قابل تامل است.

اد است که افر یتیوضعد آوردِن یپد، ییروشنا ین معانیاز مهمتر یکیتوان گفت که ین نگاه، میاز ا

 یهیات، آین آیهم یانهیدر مت کنند. یگر را رعایکدیتر حدود و حقوق یانسان یجامعه بتوانند با نگاه

 مشهور نور قرار گرفته است:

و  باشد، یكه در آن چراغاست  یروزنچون نورش در مثل،  .است نیو زم هاخدا نور آسمان

 درختِ ]روغِن[ از  شودیافروخته م .ست درخشانیاستاره ییگو نه،یست، و آبگیانهیآبگچراغ در 

روشن شود  یزودبهروغن آن  3غروب. یهینه در سا است دیکه نه در طلوع خورش ،مبارک تونِ یز

راه ش، هرکه را  خواهد یخدا به نور خو. نوربر است  ینور .بدان نرسد یازنه گرچه آتش

 ز داناستیمه چه به . اوزندیممردمان  یها را خدا بران مثلیو ا اند.ینمایم

ه بکه  یروزگارط زمان و مکاِن روزگارِ بعثت است. یل آمده، متناسب با شراین تمثیکه در ا یریتصو

از  یچراغ یحجاز، سوسو یهاگستانیو در رج بود یراشبانه  یسفرهاروز،  یطاقت فرسا یل گرمایدل

 کرد.یمسافر مشخص م یبرادر آسمان، جهتِ حرکت را  آشنا یاا درخشش ستارهیدور، 

  بوده است.ار مورد توجه یدود و شفاف داشته باشد، بسیب یکه شعله ین، در آن روزگار، چراغیهمچن

                                           
 م، چاپ دانشگاه االزهر قاهرهیخ جامع قرآن کری، تاریابوعبدهللا زنجان - 1

برخوردار است. اگرچه  یریت چشمگیشود از اهمیات حجاب شناخته میکه امروزه به عنوان آ یاتیژه آیوبه - 2

در  یکند و کاور» ید به مقالهینمونه نگاه کن یف گرفتار شده است برایبازهم به تحر ین فقهیات در مضامین آیا

 «  حجاب یمسئله

 ندارد. ید ربطیا به طلوع و غروبِ خورشیکه بودنش، به شرق و غرب  یاه،  ستارهیه و الغربیالشرق - 3
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ن یتر، شفافصاف شده تونِ یز گرفت، ظاهرا روغنِ یکه مورد استفاده قرار م ییهاچراغدر برابرِ انواع روغن

منظور از آن اشاره شده است. ای استعاری گونهفوق به  یهیدر آ که را داشته یین روشنایراتریو گ

  تش زنه ندارد.به آ یازین یچندانکه حت 1ن" زود روشن شدِن آن استیراتری"گ

ل ین دلیهم به هم یکی گر،ید یافزون بر معناها درخشنده، یاآن چراغِ روشن به ستاره هیتشب

توِن مصفا ید از زیقدس با یچراغِ خانهدر تورات بارها اشاره شده است که روغن است.آن دود بودِن یب

 باشد.

که طوفان  یداستاِن طوفان نوح، هنگامدر صلح است. تون نماد یز یشاخهو  یتون، نماِد روشنیز

 خود در منقارِ  یتونیبرگ زآورد که ینوح م یبرا یطوفان را کبوترن فرونشستن یند، خبر اینشیفروم

تون شهرت یکرد که به کوه زیبرگزار م ییجارا خود  یهااز موعظه یاریز بسیح نیمس یسیع 2داشت.

 افت.ی

 ین است که در ابتدایمهمتر در ا یم، نکتهیها که بگذرلین تمثیا یل دهندهیاز شرح عناصر تشک

ن نور همچون یم ایشویه، ناگهان متوجه میآ یخواند و در انتهاین میها و زمه، خدا را نور آسمانیآ

 ینوع انجا ظاهرا بیست. در ایشتر نیآسمان ب یدر گوشه یاا چون ستارهیاز دور  یچراغ یسوسو

ن از یها و زمآسمان ید همهین است، پس بایها و زمخدا نور آسمان م. اگریشویمواجه متناقض 

 چراغ و ستاره. یابان و سوسویشب و برِ یاو روشن باشند نه تصو ییروشنا

، ین هستیدر ا یتوان با داستان هبوط همآهنگ دانست. آدمیل را مین تمثیل ایکنم تاویگمان م

، هبوط بدیکند، بازهم اگر خود را نفریخود فراهم م یکه برا یشاوندان و امکاناتیکسان و خو یبا همه

 تواند حس کند.یم ییِک و تنهایش را در برهوتِ تاریخو

حضور دارد و با آنکه خداوند به  برهوتن یاست، در ا از شرارت و ظلمت یاطان هم که استعارهیش

ل   » او که اندک اندک شکل  یانوساخته و تا جهانِ ن ین حال تا روزِ پسیدر ع 3گفته است،« یك  ل ْعن تیإِنَّ ع 

چندان طرار هست که س یابل 4،یجوزر ابنیو به تعب بوده و هست و خواهد بود، همچنان ردیگیم

د ین درآیتواند به کسوت دیداران هم منید یچندان که برا بدیفرش بیهایرا با همان دلبستگ یهرکس

                                           
 سه با روغِن موتوریا الکل در مقاین یمثل بنز - 1

ز یهوه نیفرونشستِن خشم  ین داستان، فرونشستِن طوفان، به مثابهی/ در ا11ه یش، باب هشتم آیدایپ - 2

 باشد.یم

ل   - 3  17 یهیو هشتم)ص( آ یس یِن / سورهیالدِّ ْوِم ی إِلى   یك  ل ْعن تیو  إِنَّ ع 

 در بغداد  یل قرن ششم هجریمتولد اوا ی، عالم حنبلیبن جوزس، اثر ابوالفرجیس ابلیاشاره به کتاب تلب - 4
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  .فرو غلطاند یو تباه خلق را به ظلمتخدا، ن و یدو به نام 

ن یشود که ایشتر میب یش، هنگامیاِل خویها و امما در مورِد فهم و شناختِ دغدغه یدشوار

تر شیم. پیکنیگران تصور میش بلکه در دیطان را نه در نفس خوینموده و آوردگاِه ش یظلمت را فرافکن

  ن جهت،ی. از استندیامان ن ش دریرسوالن از نفس خو ین قرآن، حتیبه اشاره گذشت که در مضام

ش هم با یدر خو جداِل نور و ظلمتک شود که از یت نزدیتواند به واقعیم یهنگامش، یما به خو یآگاه

  م.یخبر شو

از  دانسته شده که یکلماتش، یاز ظلمت خو ییرها یبراآدم  یهیبعد از درک هبوط، تنها سرما

از کلماتِ او شده  یاکلمه ید که هرکس مبتالیآیم ن بریات قرآن چنیاز آ 1کرده است. یخداوند تلق

 ست، "شدن" است.ی"بودن" ن یرسد که آدمیم ین آگاهیباشد، و زخم او بر جان داشته باشد، به ا

اما  یدر قلب آدمباشد  یچراغ ین کلمات اگر چه به مثابهیا مسافر است، و یآدمینی، منظر داز 

ن حسِ یهم ید خاستگاِه سخِن حافظ از تجربهیحاصل؟ شا چهمشخص نباشد،  یدا و جهتیپ یراه اگر

 د:یگویب بوده باشد که میغر

 تیکوکبِ هدا یا یبرون آ یااز گوشه         اهم، گم گشت راِه مقصودین شب سیدر ا

، گرید یاشاره دارد و از سو یو اجتماع یانسان یهاها و ارزشبه حرمت یینور از سو یسورهدر 

ها و آدم یراه را برا جهت در افق تا باشد یدرخششد ینور او با نده است کهیآ خدا مقصد است، ییگو

ل)ٌ یبر نور ینور یپس معنا کند.مشخص یکارواِن هست یبرا ن باشد یهمهم  یکید ینُور( شا ینُوٌر ع 

 ابندییبر هم انطباق م فروزان شده، انیدر دل آدمکه که از کلمات او  یچراغنده، با یکه نورِ او در افق آ

  .کنندید مییگر را تایک دیو 

ه لُجّ  یرو بر یمشاهده کرد که ظلمت در قرآن توانیمرا  لیتمثز عکس همان ین یکیتار یدر باره

 یهنگام گر،یر دیبه تعب 2ش هم ناتوان است.یدستِ خو یاز مشاهده یگستراند که آدمیچنان خود را م

تجاوز به حدود و  ر ویتزو مانند دروغ و ییزهایغلبه داشته باشد و چ مردمان و زبانِ  بر ذهن یکیتار یهایژگیو که

 .دیکه راه بنما یاستاره یماند نه سوسویدل م یدر خانه ینه چراغ، هنجار شده باشد، گرانیحرمت د

 1333/ ویرایش در بهمن / مشهد1333ور یشهر
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