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Abstract 

1. Introduction  

Persian painting is one of the critical contexts for the emergence and 

design of Persian and Islamic wisdom, which has a long life in the 

history of illustration of this land. The main issue of this research is to 

reflect on the use of Persian painting from philosophical principles 

affecting its color and light. The Persian painter uses various 

techniques to create this meta-sensory space, one of which is wisdom-

based coloring. The primary purpose of this research is to study and 

analyze the views of Najmuddin Kobra to use them in the audience-

oriented critique of works of art. However, the question that guides 

this paper to achieve its goal is that if the audience is aware of 

Najmuddin Kobra's views on the manifestation of the colored lights, 

how do they read that work encountering with a work of art? 

2. Methodology  

Accordingly, Sheikh Najmuddin Kobra's views were analyzed in this 

study through Henry Corbin's hermeneutic phenomenology, and later, 
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an artwork's colors were analyzed with a descriptive and analytical 

method by the audience. The present paper intends to adopt this 

approach to read the views of Sheikh Najmuddin Kobra and then 

consider the practical application of these views on a work of art to 

find an answer to the problem brought up in this article. 

3. Discussion   

In the case study of the present paper, the slightest visual and color 

details in a mystical ideal system such as the mysticism of Sheikh 

Najmuddin Kobra can be part of a set of conventional cultural codes. 

The general basis of Najmuddin Kobra's views on the concept of 

intuition has been formed by himself. To explain his views, the Sheikh 

refers to what he calls "the path of observation." In his view, the dual 

levels of observation are such that forms and fantasies are perceived 

first, and in the second place, essences are revealed by colors. Of 

course, it should be noted that in Najmuddin Kobra's thought, color is 

not an accident but a kind of manifestation of meaning. In addition to 

this, he mentions two types of observations which are as follows: 

• Mundane observation: Attention to the earth, occult observation, 

related to shapes and colors, seas and wells, and the like. 

• Transcendental observation: Attention to the sky, apparent intuitive 

observation related to the sun, moons, and stars, and any subjective 

intuition. 

Najm Kobra begins his discussion on the intuition of colored light 

with the question of "In the path of observation, how different are 

existence, soul and devil?" In answering this question, he mentions a 

system based on the three factors of existence, soul, and devil and 

describes the intuition of colored light based upon the diversity of the 

effects of each factor. 

Existence effects; According to Najm Kobra, existence in the first 

degree is the infinite darkness and gloom that attracts the seeker, and 

when there is a little purity and light in it, it corrects itself and finds a 

unique purity and becomes a white cloud. 

Soul effects; According to Sheikh, a person's soul is melted in the 

color of the sky as soon as it appears, and if the devil dominates it, it 

will burn like dark springs or fire. Sheikh attributes each visible light 

due to the effects of the soul to one of Amara, Lavameh, or 

Motma'ina. 
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Devil effects; Najm Kobra believes that the devil is a fiery fire in 

which no purity is felt and is accompanied by darkness and blasphemy 

and embodied in the body of optimism. 

To overcome the evil effects of existence, soul, and devil, Sheikh 

proposes solutions such as the reminder and appearance of a helping 

angel or a heavenly witness and finally finds his way to see the light 

through allegories about the deserts to be traveled, mountains, plains, 

rivers, wells, and the sea which are to be understood. Finally, he 

describes his system of colored light as follows: 

Green; green is the sign of the life of the heart. 

Red; if it is not cloudy, the color of fire is a sign of the life of effort 

and power. If it is cloudy, it is a sign of intensity and unhappiness, and 

it means that the seeker is suffering due to a struggle with the soul and 

the devil. 

Blue; blue is the color of life. 

Yellow is a sign of weakness and disability. 

Finally, Najm Kobra speaks of a timeline through which humans with 

struggle can observe black light, dark shades of red and dark shades of 

blue seen as the green light, light shades of red, light shades of blue, 

and yellow. To experience this change in intuition, the Sheikh 

mentions a tool called heart. From one way, he likens the setting of 

this transformation, the seeker's existence, to a well in which man is at 

the beginning and end of the path and in an absolute state of darkness. 

After experiencing these transformations of the heart, a green light 

shines on the wellhead, and in a short time, it pervades everywhere so 

that no trace of the initial darkness remains. He describes how the 

heart transforms through the seven levels of existence and mentions 

the seven wells above which a sky and a constellation existed, talking 

with man from the bottom of the well. Sheikh considers the 

emergence of this light is possible when the man has borne the heavy 

burden of Mujahideen, so if a great intellect is revealed to him, the 

colors will also appear on him. The second factor causing the 

appearance of this light is the mention of the heart, one of the signs 

and symptoms of which is that the human being sees a source of light 

in front of him that flows as fast as possible, and the seeker feels calm 

when he sees it. 

This paper has studied a painted folio from the book Samak-e Ayyar 

of the Al-Injou period, currently kept in Oxford's Bodleian Library. 

This painting shows the story of the capture of Faghfor Shah in the 
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battle with Daburah, who finally Samak rushes to his aid and saves 

him from the well. The set of colors used in this painting are six: 

black, two shades of red, green, blue, yellow, and white. The colors 

used in the lower part of the painting are black, blue, yellow, and red, 

and all the colors used in the upper part are white, red, purple, blue, 

yellow, and green, and all are bright and shiny. The black color at the 

bottom of the image is like a dark cloud that is the product of the 

appearance of purity and light in the seeker and the promise of his 

ascent from the depths of absolute darkness. In this painting, the 

predominant color of Faghforshah's dress is opaque red, and Najm 

Kobra considers it as a symbol of trouble and unhappiness, which is 

consistent with the situation of Faghfor Shah who is trapped in a well 

and is worried and anxious to get rid of it and has struggled and 

intensified. All four colors, light black, red, blue, and dull yellow, are 

the product of the turbidity existing in Faghfor's life. The celestial 

witness which has led Faghfour to get rid of this darkness is Samak 

Ayar, whose three colors of green, purple and white are evident in his 

clothes simultaneously, and he is the one who will ultimately lead to 

Faghfour's liberation and freedom. 

4. Conclusion  

The findings of this study indicate that the components, composition, 

color, theme, and meaning behind this painting are entirely consistent 

with the theoretical foundations of Sheikh Najmuddin Kobra. The 

painter has beautifully shown this difference by combining the image 

into lower and upper parts and coloring it into two opaque and explicit 

modes. Criticism is placed on the role depicted in it and the apparent 

meaning derived from the observer text. An audience-oriented critique 

can indicate the degree of human ascent from the well of darkness. 
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                                                                               چکیده  

تاکنون نزد متفکران متعدد با  ربازیاست که از د یندیرنگ به معنا، فرا داریگذر از پد

پرسش شکل  نیپاسخ به ا یمقاله در پ نیمتفاوت همواره مطرح بوده است. ا یفکر یهاهیسو

نظر از قصد مؤلف صرف ،یمتشکل از مخاطب، مؤلف و اثر هنر ییث معنامثل کیگرفت که، در 

آگاه باشد  یانوار رنگ اتیدر مورد تجل یکبر نیالدنجم خیبه ش یاگر مخاطب ر،اث یانگریو وجه ب

از روش  یریگبا بهره رونیازا کند؟یچگونه آن اثر را خوانش م یاثر هنر کیدر مواجهه با 

پرداخته شد  بارهنیدرا یکبر نیالدنجم خیآراء ش لیکربن به تحل یانره کیهرمنوت یدارشناسیپد

 ایرا مورد نقد  یاثر هنر کی یهارنگ یلیو تحل یفیتوص یو روش ین بررسیو با ماحصل ا

 یاثر هنر کی کهیرهنمون شد که هنگام جهینت نیبه ا تیمحور قرار داد و درنهاخوانش مخاطب

 ینوعاز مشاهده محض گذشت و به توانیم رد،یگیقضاوت قرار م مورد یکبر آراء نجم یبر مبنا

قرار بود که  نیشهود بد جهینوشتار، نت نیا یدر مورد نمونه مطالعات هک افتیدست یشهود شخص

 نیاز تع ینییتب اشیدو ساحت یبندو رنگ یعمود یبند یبندبیواسطه ترکنگاره موردمطالعه به

 .دیگویاز آن سخن م یراست که نجم کب یایانوار رنگ
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الدین کبری، هانری کربن، نگارگری، سمک پدیدارشناسی رنگ، نجمهای کلیدی: واژه

 عیار.

 
 مهمقد. 1

نگارگری ایرانی یکی از بسترهای مهم تجلی و طرح حکمت ایرانی و اسالمی است که 

یرانی را نگارگری ا 1ماسینیونعمری به درازای تاریخ تصویرگری این سرزمین دارد. لویی 

و در  است مادی کالبداز مینوی های نور پاره تمییز داند که غایت آنمی کیمیاگرانه یکار

رهنمون همانا نگارگری ایرانی  پشتپس فلسفهمعتقد است که  ۲انری کربنهمین راستا ه

است. این هنر چه به لحاظ صورت و حسی  عالم فراسوی یبه عالم مخاطب ساختن بینش

ا و یا حتی فلسفه پس پشت آن، ابعاد گوناگونی دارد که پرداختن به هریک چه ازلحاظ معن

ای که در این مجال مدنظر این نوشتار است، بحث نور، طلبد. نکتهنوشتاری منحصر می

این وجه فراحسی  رنگ و وجه فراحسی مؤثر بر این هنر است. سید حسین نصر در رابطه با

یافت در این بعدی مینگارگری، کیفیتی سهگر فضای تصویری ا»گوید: نگارگری می

)نصر . «شدمبدل به تصویر عالم ملک یا ماده می کرد وصورت از عالم ملکوت سقوط می

1۳۸۲ :109) 

گیری نگارگری ایرانی از مبانی فلسفی مسئله اصلی این پژوهش، تعمق در بهره

ضای فراحسی از تأثیرگذار بر رنگ و نور آن است. نگارگر ایرانی برای خلق این ف

و بررسی است  تأملگیرد که هریک در جای خود شایسته های گوناگونی بهره میتکنیک

های مبتنی بر گذاریتوان به فضاسازی چند ساحتی و رنگها میازجمله این تکنیک

این نوع فضاسازی چند » با این نوع فضاسازی معتقد است حکمت یادکرد. پاکباز در رابطه

 یشناختییبایانسجام نظام ز متأثر از بینشی عرفانی است، اوج کمال و شکساحتی که بی

دهد. هر بخش فضایی مکان وقوع رویدادی خاص و غالباً نگارگری ایرانی را نشان می

مستقل است. امور و وقایع مختلف پیوستگی زمانی و مکانی ندارند، اما گویی ناظری آگاه 

( حضور رنگ و نور در نگارگری ایرانی 9۳: 1۳۸۴از )پاکب. «بیندواحد میرا درآن زیچهمه
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ای بوده که ذهن هنرمندان خالق اثر تحت تأثیر آن بود، از دیرباز مبتنی بر فلسفه

خص است نگارگران در پژوهشگران این حوزه معتقدند با توجه به شواهد موجود، مش

طریق الفت با شعر و شان از ی فکرییا خود صوفی و عارف بوده و یا زمینه»دوران گذشته 

: 1۳۷9 پاکباز). «ادب فارسی به حکمت کهن ایرانی و عرفان اسالمی پیوسته بوده است

۵99) 

آید، مؤلفی که در ساحت درک و در رابطه طور که از عنوان این نوشتار نیز برمیهمان

است و مؤلف ناشناسی که در الدین کبری نجمبا موضوع، مدنظر این نوشتار است، شیخ 

هدف اصلی این  است. اینجوآل شود، هنرمندی از دورهحت خلق به اثر او پرداخته میسا

گیری از آن در نقد الدین کبری به جهت بهرهنجمآراء نوشتار مطالعه و تحلیل 

محور آثار هنری است. اما پرسشی که به این نوشتار در راستای رسیدن به هدفش مخاطب

تجلیات  مورد درالدین کبری نجمآراء گر مخاطبی به بدین قرار است که، ا دهدیمجهت 

 کند؟آگاه باشد در مواجهه با یک اثر هنری چگونه آن اثر را خوانش می انوار رنگی

 .ضرورت و اهمیت پژوهش1-1

 آراءکه، با توجه به گنجینه غنی و عظیمی که از  روستازآنی امطالعهاهمیت چنین  

مبنایی  عنوانبهکه باید  گونهآن تاکنونوجود دارد،  عرفانی در فرهنگ ایرانی و اسالمی

و بدیهی است با علم بر چنین آرائی  اندنگرفتهبرای نقد مخاطب محور مورد توجه قرار 

بر مبنای درک مخاطب  صرفاًبه خوانش و نقدی متفاوت از آثار هنری رسید که  توانیم

 ن محور ندارد.محور و مت مؤلفی نقد هاوهیشمطرح شده و کم از سایر 

 مروری بر ادبیات تحقیق .1-2

ها و مطالعات های آن، پژوهشو خوانش پدیدارشناسانه رنگ نگارگریدر مورد 

شوند، هایی برای این نوشتار محسوب میکه پیشینه هاآناندکی صورت گرفته که برخی از 

 بدین قرارند:

« تأثیر آن بر ساحت هنر دیدگاه عارفان مسلمان درباره نور و»ای تحت عنوان مقاله

اله اله مالصالحی و حبیبنظر، غالمرضا اعوانی، حکمتتوسط سید رحیم خوش
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ادراک خیالی و عالم خیال از منظر  شده که به مطالعهنوشته 1۳۸۸اللهی در سال آیت

الدین کبری و تأثیر آن بر خلق هنری پرداخته اندیشمندانی چون غزالی، سهروردی و نجم

توسط  «یکبر نینجم الد یعرفان شهیرنگ در اند یروانشناس»با عنوان له دیگری است. مقا

 خیش یالمللنیب شیدر مجموعه مقاالت هما 1۳۸0نوشته شده و در سال  یاحمد پاکتچ

 یبه آرا نجم کبر لیبه تفص ،یکتچمقاله پا نیاست. در ا دهیبه چاپ رس یکبر نینجم الد

 نیبخوب میدرحیسنامه دکتری . پایانپردازدیم نی و روانشناسی آانوار رنگ رامونیپ

بر  ینور حکمت اشراق هیدر تأثیر نظر یپژوهش»، با عنوان 1۳۸۸در سال  نظرخوش

نحوه شده که به انجام دانشگاه شاهدی در غالمرضا اعوانبه راهنمایی « یرانیا ینگارگر

 یدرباره یکبر نیدالو نجم یسهرورد ،یغزال نا،یمسلمان ازجمله ابن س یحکما یتلق

پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده که  و عالم مثال نینور، مراتب انوار، انوار رنگ

خاص از  ییهاجلوه شیبر نگاه هنرمندان مسلمان، به نما یتأثیرات حکمت و عرفان اسالم

عنوان  نامه دیگری با. همچنین پایاناست دهیانجام یرانیا ینقاش یالینور و رنگ در عالم خ

 توسط 1۳91 در سال« (یهجر ازدهمی)قرن هشتم تا  رانیا یرنگ در نگارگر یمعناشناس»

 ریسشده که به نوشته یسلطان کاشف نیالدجالل ییراهنماو به احمدآباد  یصفار هیسم

و  پردازدمی یقمر یازدهم هجری از قرن هشتم تا قرن رانیا یها در نگارگرتحول رنگ

کند. مقاله می یبررسرا رنگ  یشناسدر مبحث معنا یاسالم نمایحک یهاهیسپس نظر

 برهیبا تک یپوش دوره صفومقبره کی یهارنگ یدارشناختیخوانش پد»دیگری با عنوان 

با هدف  1۳9۸پور در سال توسط فاطمه مهرابی و بهروز عوض« یآراء عالءالدوله سمنان

نجام شده و در نهایت بدین نتیجه ی اعالءالدوله سمنانفهم یک اثر هنری بر اساس آرا 

گیرد، آراء سمنانی یک اثر هنری مورد قضاوت قرار دست یافته که اگر با مبنا قرار دادن 

ای از اثرهنری را درک محض گذشته و وجوه نادیده ةمخاطب در فهم اثر هنری از مشاهد

شناسی و روشخواهد کرد که به لطف این آرا بر او معلوم شده است. این مقاله به جهت 

 رو است.اش با آرا عرفای مسلمان و درک آثار هنری مشابه مقاله پیشنوع مواجهه
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موارد مذکور که از اهم پژوهش های موجود در باب رنگ از منظر نجم کبری  

هستند، پژوهش حاضر را بدان رهنمون شدند که با مد نظر قرار دادن دستاوردهای ایشان، 

ای که در این میان و در مورد این آثار سی خود برآید. نکتهدر جستجوی پاسخ مسئله اسا

آرای نجم کبری در مورد پژوهشی وجود دارد آن است که تقریبا هیچ یک از این آثار 

در  شده خلقمحور و یا خوانش آثار هنری مبنایی برای نقد مخاطب عنوانبهرنگ و نور را 

اند، به جز یک هت بدان توجه نداشتهفرهنگ ایرانی اسالمی در نظر نگرفته و از این ج

(، که این پژوهش نیز آرا عالالدوله سمنانی را مبنای کار 1۳9۸پور مورد، )مهرابی و عوض

هدف گذر از نماید این پژوهش نیز با خود قرار داده است. به همین جهت ضروری می

به خود به نو آرا نیاز ا یاتیعمل یبه کاربست دنیو رسنجم کبری خوانش محض آرا 

ی فرهنگ یآرا در امور جار نیا یوجه کاربرداز مخاطبان  ایشگران مقدمات آگاهی پژوه

به این ترتیب در بخش بعدی و پس از تبیین رویکرد پژوهش مقدمات را فراهم آورد. 

 اساسی جستجوی یاد شده فراهم خواهد آمد.

 . بحث و بررسی2

 . رویکرد پژوهش2-1

برای شناخت آثار و  کارآمدحلیل هرمنوتیک دو ابزار پدیدارشناسانه و ت ادراکاگر 

این دو احتماالً همان ابزاری است که ما را  ندیبرآآراء هنری و فلسفی پیرامون ما باشند، 

غایت کند. این ابزار بهای چون آراء حکمای ایرانی مسلمان یاری میدرک فلسفه پیچیده

د تا از پدیدارشناسی هوسرل و کمالش همان چیزی است که هانری کربن را یاری کر

هرمنوتیک هایدگر بگذرد و طریقی را در پیش گیرد که بهترین ابزار برای درک آرا 

  حکما و عرفای ایرانی و مسلمان بود.

کربن با روش پدیدارشناسی هرمنوتیک، شرایط اولیه برای ارتباط با حکمت ایرانی و 

در پدیدارشناسی سخن از این است  (1۳1-1۳0: 1۳۸۵ )نامور مطلق. درک آن فراهم کرد

( و در هرمنوتیک سخن از بازگشت به 1۵: 1۳۸0)پازوکی،  که ناپیدا، پیدا شود

سرآغازهاست. او برای پدیدارشناسی هرمنوتیک خاص مدنظرش از واژه تأویل استفاده 
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است که  exegesis۳ تأویل به معنای نوعی»دهد: کند که آن را چنین شرح میمی

سوی نفسِ کلی است. به نفس« عزیمت»و « به درشدن»و نوعی  exodusنوعی حال درعین

به اصل، به معنای عمل به قانون رفتن به باطن، فعلیت  در اسالم، تأویل، یا بازگشت تأویلی

محرک فطری و  ونهای رمزی در عرصه تجربه است و ازآنجاکه این قانبخشیدنِ تطابق

« رساندغایت واحدی میهل معنا در همه جوامع را بههای امبنایی روان دینی است، انسان

گیرد، از یک مری که مورد تأویل قرار میا»بر این باور است که  ؛ و(11۳: 1۳۸9)کربن 

امری که به ) شود تا ساختار ذات آن رها شودمرتبه وجود به مرتبه دیگر آن گذار داده می

مظاهر است. کشف محجوب یعنی ساختار، همان ترتیب (. معنای ساختارگرا بودن نیست

رها ساختن و کشف حجاب ازآنچه ضمن آشکار ساختن خود، در پدیدار پنهان 

شود...این امر، ساختمانی دیالکتیکی نیست، بلکه منظور این است که اجازه دهیم تا می

 (۲۲: 1۳۶9)کربن . «آنچه پنهان است، خود را پدیدار سازد. تأویل اساساً این است

 حتی یاویژه و خود یک اثر یا یک تفکر خودیمطالعات کربن بهتقد است مع ۴باالنفا

است. تحقیق در  تبلوریافتهاست، که نوعی هرمنوتیک در آن  خاص یک سلوک معنوی

رو در ( ازاین1۷۲: 1۳۸۵باالنفا ) .منزله قلب معنویت ایرانی استحکمت نبوی برای او به

کند باید همیشه در دیدارشناسی که تأویل میپ»دست معتقد است هه با آثاری ازاینمواج

)باالنفا . «چیز برای او مربوط به گذشته یا از بین رفته نیستصحنه حضور داشته باشد. هیچ

، تأویلیهای ذکرشده برای رویکرد پدیدارشناسی تمامی ویژگی( با توجه به1۷۷: 1۳۸۵

الدین کبری ش آراء شیخ نجمنوشتار پیش رو بر آن است تا با اتخاذ این رویکرد به خوان

بگذراند تا بتواند  ازنظربپردازد و در پی آن کاربست عملی این آراء بر یک اثر هنری را 

 دهنده به این نوشتار بیابد.پاسخی برای مسئله شکل

 الدین کبریآراء نجم .2-2

شیخ  گرفته است.الدین کبری پیرامون مفهوم شهود نزد او شکلبنیان کلی آراء نجم

نامد. مراتب می «صراط مشاهده»کند که خود آن را طریقی یاد می برای تبیین آرا خود از

به شهود  ها و خیاالتصورتترتیب است که در وهله اول ایندوگانه مشاهده نزد او به
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البته باید به این نکته  شوند.آشکار می هاوسیله رنگبه ذواتآیند و در وهله بعدی درمی

در اندیشه نجم کبری، رنگ یک عَرَض نیست بلکه نوعی از تجلی داشت که توجه 

در کنار این مراتب او از دو نوع مشاهده  (11: 1۳۸9معناست. )مونسی سرخه و همکاران  

 کند که بدین قرارند:یاد می

ها و ها و رنگ: توجه به زمین، مشاهده غیبی، مربوط به شکلمشاهده ادنی -

 ن.ها و مانند آدریاها و چاه

: توجه به آسمان، مشاهده شهودی ظاهری، مربوط به خورشید مشاهده اعلی -

و اقمار و ستارگان و هر نوع شهود سوبژکتیوی که نجم آن را چنین مشخص 

رسد چنان نیست که همگی هر چیز که به رؤیت و یا شهود تو می "کند: می

آن به چشم  ی ازاکه گفتیم پارهمورد شهود قرار بدهی بلکه چنان آن راذرات 

 (1۲۴: 1۳۶۸الدین کبری نجم. )گیردشهود تو قرار می

اکنون  "کند، او بحث خود پیرامون موضوع شهود انوار رنگی را با این پرسش آغاز می

 "باید فهمید در صراط مشاهده وجود و نفس و شیطان چگونه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

کند که مجاهده با رو مطرح میا ازآن( وی این پرسش ر۶9 :1۳۶۸الدین کبری نجم)

داند و معتقد است سه عاملی عوامل مزاحم را الزمه مشاهده درست در طی طریق عارف می

 اند.ها غلبه نمود، همانا وجود، نفس و شیطانکه باید با مجاهده بر وجه غیریت آن

س و شیطان شیخ برای پاسخ به این پرسش خود از یک نظام مبتنی بر سه عامل وجود، نف

کند و شهود انوار رنگی را بر اساس چندوچون تأثیر هر یک از این عوامل شرح یاد می

هایی که نجم کبری و چرایی به شهود درآمدن هریک را چنین دهد. مجموعه رنگمی

 دهد.شرح می

نهایتی است که ی بیگوجود درجه اول همان ظلمت و تیر» تأثیرات وجود: -

که اندکی صفا و روشنی در آن به وجود کند و آنگاهمیسالک را به خود جلب 

گردد؛ و هرگاه وجود با چنان وضعی که دارد ای مجسم میبیاید به شکل ابر تیره

پس که رو به ازآن. شوددر دست تسلط شیطان درآید به رنگ قرمز ظاهر می
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 اصالح گذار در خطوط نفسانی را از خود دور بسازد و حقوقی که الزمه اوست

ای پیداکرده و چون ابری سپید در خویشتن برقرار دارد، صفا و پاکی ویژه

 (۶9 :1۳۶۸الدین کبری نجم). «گرددمی

و نفس آدمی به مجردی که ظهور نماید به رنگ آسمان که » تأثیرات نفس -

جوشد به سار میرنگی کبودی است ملون گردد و مانند آبی که از چشمه

ماند  ع اگر در دست تسلط شیطان قرار بگیرد چنانجوشش درآید؛ و در این موق

ها در این هنگام رو ای باشد و جوشش آنهای تیره و یا آتش برافروختکه چشمه

خیری در وجود شیطان نیست تا اجازه دهد که چشمه  به کاستی گذارد، زیرا

( شیخ هر یک از انوار ۷0 :1۳۶۸الدین کبری نجم. )«نفس به جوشش درآید

واسطه تأثیرات نفس را به یکی از سه نفس اماره، لوامه و مطمئنه هده بهمشاقابل

 (10۲: 1۳۷9دهد. )کربن نسبت می

گونه صفایی در و شیطان هم آتش سوزانی است که هیچ تأثیرات شیطان: -

ی و ظلمت کفر همراه گردیده و به گیرتشود و با همه گونه آن احساس نمی

زنگبار درازاندامی است که  ندندر برابر تو ماآوری مجسم شده است و هیئت بهت

کند که نماید و وانمود میخود را به هیئت بس ناگواری آراسته باشد مجسم می

. «خواهد درون تو قرار بگیرد و باطن تو را مسکن خویش مقرر بداردمی

 (۷0: 1۳۶۸الدین کبری نجم)

ایی چون تذکار و پدیدار هشیخ برای غلبه بر تأثیرات بد وجود، نفس و شیطان چاره

کند و درنهایت راه خود را برای شدن یک فرشته ساعد )شاهد آسمانی( را مطرح می

ها، هایی که باید طی کرد، کوههای در مورد بیابانمشاهده انوار نورانی از طریق تمثیل

وار کند. وی درنهایت نظام انها و دریایی که باید درک کرد مطرح میها، رودها، چاهدشت

 کند.رنگی خود را چنین مطرح می

 (۷۷ :1۳۶۸الدین کبری نجم. )«رنگ سبز نشانی از حیات دل است» سبز، -
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که بیرون از کدورت بود و صاف و پاک باشد رنگی آتش درصورتی» سرخ: -

 حال رنگی نشانی از حیات همت است و همت همان قدرت است و اگر در آن

باید بدانی که آن رنگ نشانی از آتش شدت کدری را به مشاهده خود درآوردی 

و ناراحتی است و دلیل بر آن است که سالک سایر براثر مجاهده با نفس و شیطان 

 (۷۷ :1۳۶۸الدین کبری نجم. )«به رنج و زحمت گرفتارشده است

 (۷۷ :1۳۶۸الدین کبری نجم. )«ات نفسیرنگ کبود رنگ ح» کبود: -

 (همان). «ناتوانی استرنگ زرد نشانی از ضعف و » زرد: -

گوید که با طی آن از طریق ترتیب نجم کبری از یک خط زمانی سخن میاینبه

ای تیره از کبود به مشاهده ای تیره از سرخ و پردهمجاهده، انسان از مشاهده انوار سیاه، پرده

رای شود. شیخ بای روشن از کبود و زرد نائل میای روشن از سرخ، پردهانوار سبز، پرده

خود آن را چنین توصیف  کند وتجربه این تحول در شهود از ابزاری به نام قلب یاد می

نامند همواره از حالی به حال ای که آن را بجهت لطیفه بودنش قلب میلطیفه»کند: می

گاهی به رنگی ظرف و هنگامی به رنگ  کند و گویا آب است کهدیگر دگرگونی پیدا می

گردد و این لطیفه را به مناسبت انقالباتی که کوه قاف هویدا می آسمان و موقعی به رنگ

اند که اند و هم آن را بدان جهت قلب گفتهگردد بنام قلب خواندهدر آن احساس می

 (۷9 :)همان. «کندانقالبی در وجود و معانی ایجاد می

که  کنداز سویی بستر این تحول را که همانا وجود سالک است، به چاهی تشبیه می

انسان در ابتدای راه در انتهای آن و تاریکی مطلق است و پس از تجربه این تحوالت قلبی 

گیرد جا را فرامیدرخشد و در اندک زمانی چنان همهاست که نوری سبز بر دهانه چاه می

تیره بودن آغاز آن از آن بود »ماند، کبری معتقد است باقی نمیکه اثری از ظلمت آغازین 

جهت بود که جایگاه هبوط فرشتگان ها بوده و نورانیت حضرت آن ازآنشیطان که جایگاه

هر » ( ۸1 :1۳۶۸الدین کبری نجم. )«تو محل نزول رحمت حضرت منان قرارگرفته اس

خوبی تحلیل کرد رنگی نشانگر حالت سالک است و اگر آن رنگ را بتوان شناخت و به

تر ی عالیتوان وی را به مرتبهیافت و هم می توان به حالت سالک در آن زمان معین راهمی
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این چاه را با ( کبری مبادی سلوک و گرفتار بودن در 11۸: 1۳۸0)محمدی . «رهبری کرد

در آغازی که »کند و معتقد است، معرفی می« تسویه قبض و بسط»عبارتی تحت عنوان 

ست دو گونه حالت در شود دل او متوجه به سیر الی اهلل اانسان وارد در میدان سلوک می

الدین کبری نجم. )«منقبض است ]...[ و هنگامی منبسط کند چنانکه گاهیخود احساس می

1۳۶۸: 1۵۴) 

دهد و از گانه وجود شرح میخود او چگونگی این تحول قلبی را از طریق مراتب هفت

ر از قع ها آسمان و کواکبی وجود دارد که انسان راکند که بر فراز آنهفت چاهی یاد می

گانه های هفتو هرگاه در مسیر انواع وجود به آبار و چاه»خوانند: چاه بدین ترتیب می

گردد و هوای آن تعالی برای تو ظاهر میبرخورد کردی آسمان ربوبیت و قدرت حق

آسمان را نور سبزرنگی که در کمال سبزی است و از نور ذات حیات استناره نمود. 

ها بکار برده شده که ی در آنیوآمدند و نیروار همواره در رفتفراگرفته است و این انو

حال عشق و ها را ندارند و درعینوتوان نیروی آنارواح با همه نیرومندی که دارند تاب

. «شودها احساس نمیگونه قطع ارتباطی در آنوجود دارد که براثر آن هیچ هاذوقی در آن

 (۸۲ :1۳۶۸الدین کبری نجم)

داند که انسان بار سنگین مجاهده را به دوش این انوار را هنگامی میسر می شیخ ظهور

شوند. ها نیز بر او هویدا میرو اگر عقل کبیر بر او نازل شود رنگکشیده باشد، ازاین

( دومین عاملی که باعث ظهور و بروز این انوار 10۷-10۶ :1۳۶۸الدین کبری نجم)

ها و عالمات ازجمله نشان»دهد: ن شرح میا چنیشود، ذکر قلب است که کبری آن رمی

کند که ای از نور مشاهده میذکر قلبی یکی آن است که انسان ذاکر در برابر خود چشمه

آن احساس آرامشی در خود تر جریان دارد و انسان سالک با دیدن تمامسرعت هرچهبه

وآمده از هستی خدایی ( او انسان را نوری فر11۴ :1۳۶۸الدین کبری نجم. )«نمایدمی

ها ای از آناند چنانچه پارهانوار مختلف»( و بر این باور است که 10۵: 1۳۷9داند )کربن می

اند و انوار اند بنابراین انوار صاعده انوار قلبیهها در حال نزولدر حال صعود و برخی از آن

قلب است و هرگاه پرده  دانم وجود، حجاب میان عرش واند و چنانچه مینازله انوار عرشیه
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سوی جنس وجود دریده شده و از پای درآید و دری از دل به عرش الهی باز شود جنس به

. «نماید و نورعلی نور مصادق نماید سوی نور تصاعد و تنازلتمایل پیدا کند و نور به

 (1۲۶ :1۳۶۸الدین کبری نجم)

کبری و مبانی نظری او در  الدینحال که در حد وسع این نوشتار به مبادی فکری نجم

رابطه با مشاهده انوار رنگی پرداخته شد، بهتر است در ادامه، کاربست عملی و تحلیلی 

را در  هارنگها را بر روی پیکره مطالعاتی این نوشتار ازنظر بگذرانیم. بدین ترتیب ابتدا آن

شت هر رنگ ی قرار داده و به خوانش معنای پس پموردبررسنفسانی و روحانی  دودسته

 متناسب با جایگاهش پرداخته خواهد شد.

 . خوانش پیکره مطالعاتی2-3

است اینجو پیکره مطالعاتی این نوشتار، یک صفحه نگاره از کتاب سمک عیار دوره آل

 داستانی اریسمک عشود. نگهداری می ۵کتابخانه بادلیان آکسفورد که در حال حاضر در

 نیا یهاداستان شده.نوشته یکه در سده ششم هجر ی استبه زبان فارس یمیمشهور و قد

به دست فرامرز بن خداداد بن ی روایت شده و رازیالقاسم شیصدقه بن ابتوسط  کتاب

است. مجموعه شده  یآورجمعهجری قمری  ۵۸۵در سال  یعبداهلل کاتب ارجان

که  ل شدهنق ارینام سمک عهای قهرمانی به های موجود در این کتاب حول دالوریروایت

که در رکاب اوست درگیر و مادامی خوردیم یسوگند برادر دشاهیخوشفردی به نام با 

 .سازدشود که پیکره اصلی این داستان را میماجراهایی می

 مرزبان شاهپیوسته است با روایت همهای کوتاه و بهای از داستاناین داستان که مجموعه

گلنار  ،دختر حاکم عراق . او باداشتن فرزند ویرزدر آبود و حاکم حلب شود که آغاز می

است که بعدها شاه  دیخورش به نام بایز اریبس یپسرو ماحصل ازدواجشان  کندیاج موازد

در  دیخورشگیرد. او شکل می شود و روایت اصلی کتاب در زمان حکومتمی

به و برای  شودیم ن،یدختر فغفور چ ،یپرعاشق مهرفته  به شکار کههنگامی ،سالگیهفده

و  شودیآشنا م سمک متعاقباًو  ارانیبا ع. او در آنجا دوریم نیچ آوردن او به دست

 یهای طوالنجنگکه  داستانشود و بدنه اصلی این ترتیب سمک نیز وارد داستان میاینبه
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آغاز های سمک و خورشید شاه است و همراهی هایاریعی، پرمهخورشید و صال و یبرا

از هم جدا  بارها دشاهیخورش و یپر، مهی آغازین این روایتهادر طول سال شود.یم

او ضع حمل وام گهنش فرزندو  یپرمهاما  رسندیصال هم مواما درنهایت به  شوند؛یم

کند و صاحب فرزندی به نام ازدواج میدخت، آبانبا  شاهدیخورشپری . پس از مهدنریمیم

های کتاب پیرامون احواالت و ماجراهای ایشان شکل که باقی روایت دنشویز مورفرخ

طلبد که با گیرد. شرح و حتی خالصه ماجراهای این کتاب خود نوشتاری مستقل میمی

 توجه به نگاره انتخابی برای این نوشتار، ذکر بیش از این ضرورتی ندارد.

ه در جنگ با پردازد، ماجرای اسیرشدن فغفور شابخشی از داستان که این نگاره بدان می

مجموعه دهد. شتابد و از چاه نجاتش میدبور است که درنهایت سمک به کمک او می

، شش رنگ سیاه، دو پرده سرخ، سبز، دو پرده نگارهشده در این های بکار گرفتهرنگ

ها با استناد آبی، زرد و سفید هستند که در ادامه این بخش به خوانش هرکدام از این رنگ

شود. نکته حائز اهمیتی که در این مرحله وجود دارد و پرداخته می لدین کبریانجم آراءبه 

بهتر است تا پایان ازنظر دور نشود، عنایت به رویکرد تفسیری و تأویلی نوشتار در تحلیل 

این پیکره مطالعاتی و هر جز از آن است. شیوه انجام مطالعه در این نوشتار در هر مرحله 

شود و در ادامه اساس شواهد موجود به تأویل یک جز پرداخته میچنین است که ابتدا بر 

گیرد. اگرچه تفسیری که در این نوشتار به ماحصل آن تأویل مورد تفسیر شخصی قرار می

 .۶شود مبتنی بر تعقل است اما نباید شخصی بودن آن را نیز ازنظر دور داشتکار گرفته می
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 ( www.bodleian.ox.ac.uk/bodleyنبع: ، نگاره اسیر شدن فغفور شاه )م1تصویر 

این نگاره مشتمل بر دو متن بصری و کالمی است که متن بصری آن به دو فضای باالیی 

شود. بخش پایینی متن بصری تصویر یک چاه و بخش باالیی آن فضایی و پایینی تقسیم می

شده است. در هر دو بخش نگاره یری بر درگاه آن و بر باالی چاه واقعطاقی است که سر

فیگور یک مرد وجود دارد که اولی گرفتار در چاه و دیگری آماده کمک به او برای 

بندی بندی آن با توجه به تقسیمبندی عمودی دارد و رنگرهایی است. این نگاره ترکیب

ش به دو مجموعه است که در جدول زیر آمده نگاره به دو بخش پایینی و باالیی قابل بخ

 است.
 بندی نگاره اسیرشدن فغفور شاه از کتاب سمک عیار )منبع: نگارندگان(.، رنگ1جدول 

http://www.bodleian.ox.ac.uk/bodley
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 های بخش باالییرنگ های بخش پایینیرنگ

      

 
     

 های مشترک در دو بخشرنگ

   

های مشترک به جهت رسیدن به رنگ–نظر از با نگاهی اجمالی به جدول باال و صرف

شده در بخش پایینی های بکار گرفتهشود، رنگمشخص می -یک دید تطبیقی درست

شده در بخش باالیی های به کار گرفتهسیاه، کبود، زرد، سرخ و همگی کدر هستند و رنگ

و همگی روشن و درخشان هستند. پیش از آنکه  سفید، سرخ، ارغوانی، کبود، زرد، سبز

ها را آغاز کنیم، بهتر است نگاهی به متن کالمی این نگاره خوانش معنای محتمل این رنگ

ها و متن بصری و کالمی بتوانیم به معنای پس پشت هر داشته باشیم تا از گذر تطبیق رنگ

 ر است: المی این نگاره بدین قراجز رنگی این نگاره برسیم. متن ک

آمد و در [ دبور برخاست و برفت و سرای خالی شد. سمک در پیش تخت]»

زیر تخت چاهی دید. بر سر چاه آمد و سالم کرد. فغفور چون آواز سالم شنید 

بر وی  ی برآمد. گفت تو کیستی؟ گفت من بنده تو سمک عیار.ونشاطی به دل 

انگ خروس آفرین گفت. پس گفت ای پهلوان، چه وقت است؟ سمک گفت ب

برآمد. صبح بدمد. فغفور گفت هم این ساعت موکالن بیایند و ترا ببینند. سمک 

گفت ای شاه، چه وقت طعام است؟ فغفور گفت خادمی هست که بیاید و مرا آب 

دهد، ازبهر قضا حاجت. چون فارغ شوم بر وعده چیزی آورد که دبور این خادم 

گفت دل فارغ دار که یزدان  رها نکرد که آب و طعام از من بازگیرد. سمک
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کس موکل هست؟ فغفور گفت نه بیش از این خادم نیست. راست برآورد. هیچ

خوشی سرای دبور است. اگر نه او بودی که مرا دل نام او مثقال است. استاد

دادی؟ من در این چاه دیوانه گشتمی. گفت ای شاه، هیچ سخن با وی نگفتی می

مرد نبود و از ما کاری نیامد. سمک گفت ای  هرگز؟ گفت نه ازبهر آنکه هیچ

شاه، من در زیر تخت پنهان شوم. چون مثقال بیاید تو سخن درانداز تا من بشنوم 

گوید. شاه فغفور گفت چنین کنم. سمک در زیر تخت پنهان شد. که چه می

ساعتی بود. مثقال بیامد و شراب داشت و طعام. بر سر چاه آمد و آن چاه چنان بود 

فغفور پیوسته بر پای بودی؛ و پای در شب به دیوار بازنهاده بودی؛ و هر دو که 

پای و دستی بند کرده بود. چون آن خادم بیامدی چنان بودی که لقمه در دهان 

چنین؛ و اگر خوردی؛ و شربت و چیزهای دیگر همنهادی تا فغفور میوی می

رغ شدی و طشت به تا فا. ]فغفور قضا حاجتی داشتی خادم طشت به وی دادی

ازقضا چون  خادم باز دادی تا بریختی. برین سختی زندان فغفور ساخته بودند.

مثقال بیامد و بر فغفور سالم کرد فغفور جواب داد؛ و او را اکرام کرد. گفت ای 

خوری. اگر تو مرا از این بند همه غصه ازبهر من میمثقال، مرا غم تست که این

اچین سرافرازی دهم. مثقال گفت ای شاه، مرا از دیرباز برهانی ]ترا[ بر چین و م

. «[باید کردن.دانم که چون میاین آرزوست تا ترا ازین بند برهانم؛ اما چاره نمی

 (۲۴1-۲۴0: 1۳۶۳االرجانی )

که در پردازیم رنگ سیاه است. رنگ سیاه چناناولین رنگی که در این مجال بدان می

ه است در بخش پایینی نگاره وجود دارد، این رنگ در مشاهدقابل 1جدول  و 1تصویر 

حالت خالص آن در تصویر کردن چاه و در حالت روشن و کدر برای تصویر کردن کاله 

ای معتقد است، گی در چنین نقطهشده است. کربن درباره چنین رنفغفور شاه به کار گرفته

اه نه شاهد، بلکه سایه است؛ نه درستی، نبود شاهد نور است؛ رنگ سیسیاهی، یا تاریکی، به»

)کربن . «داردکه او را از دیده شدن بازمیسایه او، بلکه سایه اهریمنی )منفی بودن پویا( 

عقیده با کبری، این سیاهی را برآمده از تأثیر نفس اماره ( کربن هم1۳۷-1۳۸: 1۳۷9

توان ره که میگوید یکی مطلق و دیگری ابری تیداند. کبری از دو طیف سیاه سخن میمی

که اندکی آنگاه»گوید: باره میت، خود شیخ دراینمنزله سیاه روشن در نظر گرفآن را به
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الدین کبری نجم. )«گرددای مجسم میصفا و روشنی در آن به وجود بیاید به شکل ابر تیره

مثابه توان کاله فغفور بارنگ سیاه روشن یا خاکستری تیره را به( بدین ترتیب می۶9 :1۳۶۸

همان ابر تیره که ماحصل بروز صفا و روشنی در وجود سالک و نوید صعود او از قعر 

 های مطلق است.تاریکی

در این نگاره با سه طیف از رنگ سرخ مواجهیم یکی کدر بخش پایینی و سرخ 

رو با توجه به جهت خوانش که در جهت درخشان و ارغوانی در بخش باالیی. ازاین

دومین رنگی که در این فضا با آن مواجهیم ه یعنی از پایین به باال است، بندی نگارترکیب

الدین در رابطه رنگ سرخی رنگ غالب لباس فغفورشاه، یعنی سرخ کدر است. شیخ نجم

کدری را به مشاهده ]قرمز[  حال رنگ اگر در آن»گوید: به کدری متمایل باشد می که

از آتش شدت و ناراحتی است و دلیل بر آن  خود درآوردی باید بدانی که آن رنگ نشانی

. «است که سالک سایر براثر مجاهده با نفس و شیطان به رنج و زحمت گرفتارشده است

( این رنگ با وضعیت فغفور شاه که در چاه گرفتارشده و ۷۷ :1۳۶۸الدین کبری نجم)

 است. زحمت و شدت افتاده همخوانکند و بهنگران و پریشان برای رهایی تالش می

سومین رنگی که در بخش پایینی با آن مواجهیم رنگ کبود اما کدر است که خود 

 «ات نفسیرنگ کبود رنگ ح»ب نفس درباره این رنگ معتقد است شیخ در ذکر مرات

های این رنگ از کبودی به رنگ آسمان شروع ( است و طیف۷۷ :1۳۶۸الدین کبری نجم)

اگر در دست »کند: که او چنین وصفش می ی شودشود و ممکن است دستخوش تغییرمی

ای باشد و های تیره و یا آتش برافروختماند که چشمه تسلط شیطان قرار بگیرد چنان

خیری در وجود شیطان نیست تا  ها در این هنگام رو به کاستی گذارد، زیراجوشش آن

ن ترتیب ( بدی۷0 :1۳۶۸الدین کبری نجم). «اجازه دهد که چشمه نفس به جوشش درآید

توان استنباط کرد که رنگ کبود کدر همان رنگ کبودی است که تحت تسلط شیطان می

قرارگرفته و رو به کدورت رفته است. از سویی چهارمین رنگ در این مجال زرد کدر 

الدین نجم. )«نشانی از ضعف و ناتوانی است»: است و در مورد زرد از منظر شیخ گفته شد

توان به این نتیجه رسید که های لباس فغفور میمجموعه رنگ ( حال از۷۷ :1۳۶۸کبری 



     ... اریاره از کتاب سمک عنگ کی یهارنگ یدارشناختیخوانش پد 
 

۷0۷ 

چهار رنگ سیاه روشن، سرخ، کبود و زرد کدر همگی ماحصل کدورتی هستند که بر 

باره این است که کدورت در مورد توجه دراینشده است، نکته قابلجان فغفور حاصل

ها باعث فاصله یر رنگرنگ سیاه باعث فاصله گرفتن او از سقوط مطلق و کدورت در سا

توان استنباط کرد که فغفور در این گرفتن او از صعود و رهایی است، بدین ترتیب می

نگاره درجایی میانه دو قطب و بافاصله بسیار از یکی )رهایی( سرگردان و محبوس است. 

 «گانهگفتگویی دوگانه اما ی»عنوان کربن برای تبیین وضعیتی مشابه این از عبارتی تحت 

پیگیری در همانی و دگردیسی قابلگوید و آن را با یک مفهوم ایندرون شخص سخن می

که از چهار درجه نجم کبرا، هنگامی»کند و معتقد است: طونی تبیین میهای نوافالاندیشه

گوید، مایه سخنش همین دگردیسی است. در شگفت شدن از باالرونده مهر سخن می

مایه نهد، به معنای دوری از درونی و مهر خدایی جدایشی نمیکه چرا او میان مهر انساناین

ایم معنای باهم بودنی را دریابیم که از باز به دهد که نتوانستهسخن خواهد بود و نشان می

ایم از دریافتن شود و ناتوان بودههم پیوستن دوزبانه در میانه آسمان و زمین آزموده می

و دانش نام  سمان، راهنمای فراحسی، خورشید دلزمانی میان نمودگری شاهد در آهم

( آنچه مسلم است ما در این 1۳۵: 1۳۷9)کربن . «ی دلبند زمینی«هانام در آسمان» و« باطنی»

همانی و آغاز دگردیسی هستیم، بنابراین بخش پایینی و در رنگ البسه فغفور شاهد این این

این تاریکی متمایل کرده، کیست و  باید دید آن شاهد آسمانی که فغفور را به رهایی از

 چگونه متجلی شده؟

سه  زمانهمرا باید بر فراز چاه جستجو کرد، جایی که شاهد حضور  سؤالپاسخ به این 

ی سمک عیار هستیم. در این نگاره سمک همان هالباسرنگ سبز، ارغوانی و سفید در 

گوید که ی سخن میاعامل رهایی فغفور و باعث صعود آن است. نجم کبری از فرشته

من ظاهر گردید و مرا عروج داد و در حال عروج با  ۷ای از پشت سرفرشته»بدین ترتیب، 

( با احوال ۸۵: 1۳۶۸الدین کبری نجم) «داد قرارمن همراه بود و مرا در دست قدرت خود 

نخستین باری که چاه بر تو »باره گفته است، ست. کربن دراینخوان اسمک در اینجا هم

تواند با آن به تراز درآید. ای نمینماید که هیچ ژرفای مادیکار گردید، ترا ژرفایی میآش
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پس کند. ازآنانگیزی آغاز به تابیدن می]...[ و آنگاه، ناگهان در دهانه چاه نور سبز شگفت

های ملکوت ]...[ و شوند که هیچ از یاد رفتنی نیستند: شگفتیهایی آشکار میبر تو شگفتی

های ها را خواهی داشت: احساستو ناهمسازترین احساس ؛ وهای جبروت ]...[یشگفت

( این پدیدار شدن نور سبز بر فراز 1۲0: 1۳۷9)کربن . «و کشیده شدن را شادمانی، هراس

چاه با پدیدار شدن سمک بر باالی چاه فغفور همخوان است و احساسات یادشده در این 

کند نیز صادق است. ر پس از دیدن سمک تجربه میمواجهه در مورد احساساتی که فغفو

رو باید دید آیا دو رنگ دیگر یادشده در لباس سمک با کلیت این فضا و استنباط ازاین

از سرخ معتقد  خوان است یا خیر؟ کبری در مورد رنگ ارغوانی یا همان پرده دیگریهم

نی از حیات همت بیرون از کدورت بود و صاف و پاک باشد نشا»است اگر این رنگ 

( و در مورد رنگ سفید ۷۷ :1۳۶۸الدین کبری نجم) «است و همت همان قدرت است

خطوط  و رو به اصالح گذارد»که نفس ه شد، معتقد است هنگامینیز گفت ترشیپکه چنان

نفسانی را از خود دور بسازد و حقوقی که الزمه اوست در خویشتن برقرار دارد، صفا و 

بنابراین ؛ (۶9 :1۳۶۸الدین کبری نجم) «گرددداکرده و چون ابری سپید میای پیپاکی ویژه

منزله توان چنین استنباط کرد که کنش سمک عیار در اینجا بهاز همه این مقدمات می

کنش شاهدی آسمانی است که با رهایی از نفس و همت و قدرتی که دارد آمده تا به 

 آید.فغفور کمک کند که از چاه و ظلمات بیرون 

توجه در مورد این نگاره وجود مؤلفه بصری دیگری است که در نکته دیگر و جالب

که بحث رهایی و باال الدین کبری است. شیخ هنگامیخوان بارأی نجمهمین رابطه هم

کند کند، به نشانه دیگری اشاره میآمدن از چاه پس از مشاهده رنگ سبز را مطرح می

ان را نور سبزرنگی که در کمال سبزی است و از نور ذات هوای آن آسم»ترتیب، اینبه

های قرمز در آسمان نقطه مییو در ضمن این موضوع باید بگو ]...[حیات استناره نمود. 

به  نج وپ رنگی وجود دارد که از آتش و لعل و عقیق قرمزترند و این نقاط سرخ فام پنج

جذاب و شیوایند که صاحب حالت در اولین ای اندازهاند و بههیئت بسیار مناسبی تعبیه شده

کشد و ناله شود که از زیادی اشتیاق فریاد میبرخورد چنان مجذوب آن نقاط می
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( نقاطی به ۸۲ :1۳۶۸الدین کبری نجم. )«ها پیوند پیدا کندکند تا به آنآورد و تمنا میبرمی

ور سمک عیار وجود همین رنگ و با ترتیبی شایسته توجه در نگاره مدنظر بر فراز فیگ

ای از همین نقاط مدنظر نوعی جلوهها بهتوان استنباط کرد در چنین نظامی، ایندارند که می

ها چه معنایی دارند. کبری در کتاب خود معتقد است عدد پنج اند، اما باید دید که اینشیخ

ی وسط قلب مانند اسمش قلب است که به معنا»گوید: باره میقلب است و دراینمظهر 

گاه تعادلی به وجود باشد بنابراین ازنظر صورت و معنا مساوی با قلب بوده و از این نظر

آمده و طبق همین اعتدال است که )ه( در حد اعلی و در شمارش عدد ابجدی پنج بوده و 

؛ (۲0۸ :1۳۶۸الدین کبری نجم) «وسط میان اعداد از یک تا نه است عدد پنج هم حد

نوعی ایجاد تعادل باشد، باید دید این تعادل میان کدام رد این پنج نقطه بهبنابراین اگر کارک

 دو قطب است؟

زمینه که با چهار رنگ زرد، آبی، پاسخ به این سؤال را باید در بخش باالیی و در پس

زمینه زرد و سرخ و سبز درخشان مواجهیم جستجو کرد. چهار نقطه از این نقاط در پس

رو باید دید این چهار رنگ در کنار هم و ی سریر است. ازاینیک نقطه بر بخش مرکز

ای برای این تعادل چه معنایی ممکن است داشته باشند. بخش اولیه آغاز زمینهعنوان پسبه

دبور برخاست و برفت و »، نیامده و بدین ترتیب است، 1متن کالمی این نگاره در تصویر 

بنابراین اکنون ؛ (۲۴0 :1۳۶۳رجانی اال) «سرای خالی شد. سمک در پیش تخت[ آمد

توان دانیم که این تخت، تخت دبور است که فغفور را زندانی کرده، بدین ترتیب میمی

زمینه یا بافتار این نگاره فضایی تلقی کرد که فرمانفرمایی بر سریری تکیه زده که به پس

ده است. با استناد شرنگ سرخ و آبی و سبز است و این سریر در فضایی به رنگ زرد واقع

جا دامن توان چنین استنباط کرد که در فضایی که ضعف و ناتوانی بر همهبه گفته شیخ می

گسترده، جایگاهی متشکل از قدرت )رنگ سرخ( و حیات نفس )رنگ آبی( مزین به 

شده و نه انکار شده است( و شان همانا نفس اصالحاصالح نفس )رنگ سفید( )همراهی

سبز( موجبات حضور شاهد آسمانی و متعاقبًا رهایی انسان گرفتار در چاه حیات دل )رنگ 

گانه با نسبت چهار برای ضعف و ناتوانی و ترتیب نقاط سرخ پنجاینکند. بهرا فراهم می
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بنابراین ؛ کنندشده و حیات دل تعادل برقرار مییک برای مجموعه قدرت، نفس اصالح

نین فضایی که برای فغفور سراسر ضعف است )چون توان چنین استنباط کرد که در چمی

شده و گرفتار دبور شده( وجود عاملی چون این سریر که مجموعه قدرت، نفس اصالح

شود. حیات دل است باعث فراهم شدن مقدمات ظهور سمک و رهایی فغفور از چاه می

ی را در زیر که در ادامه روایت این نگاره سمک برای رهانیدن فغفور از چاه لحظاتچنان

شود تا از چشم دشمنان فغفور مخفی بماند و منتظر رسیدن لحظه درست این تخت پنهان می

ای دارد که باوجوداین تخت و کارکردش در پیدا شود. کربن گفتهبرای آزاد کردن او می

های فوق باشد و ای بر استنباطتواند صحهو پنهان شدن سمک زیر آن همخوانی دارد و می

که تو آنجا هستی، درحالیتواند ناپدید گردد، نباشد، شاهد آسمانی می»است،  آن این

 (1۳۷: 1۳۷9)کربن . «بدون آن

داند. در دیدگاه که گفته شد، مستلزم ذکر میکبری فرایند رهایی از این چاه را چنان

اعث کند و بها یاری میالدین ذکر همان عاملی است که فرد را در غلبه بر تیرگیشیخ نجم

الدین نجمشود تا انسان از احساس سنگینی و مشاهده تنگنایی در سینه خود رها شود. )می

توان در شخصیت ( چنین کارکردی در متن کالمی این نگاره را می۷۲-۷1 :1۳۶۸کبری 

ام او مثقال ن»کند فغفور آن را چنین توصیف میمثقال جستجو کرد، او فردی است که 

دادی؟ من در این چاه خوشی میاست. اگر نه او بودی که مرا دلسرای دبور  است. استاد

( در ادامه روایت هنگامی مثقال برای مراقبت از ۲۴0: 1۳۶۳االرجانی ) «دیوانه گشتمی

دهد. فغفور از او شود و به مکالمه او با فغفور گوش میشود سمک پنهان میفغفور وارد می

گوید که اگر بر این کار قادر قال در جواب او میاش کند و مثخواهد تا در رهایی یاریمی

کرد. بدین ترتیب سمک به یاری مثقال باعث رهایی و آزادی فغفور از بود حتماً چنین می

تواند تبیینی روایی از تأثیر شاهد آسمانی و ذکر در رهایی انسان شود و این میچاه می

 باشد. 

کند که دو رنگ ا را بدین رهنمون میهای مشترک این نگاره مدر پایان توجه به رنگ

شده که یکی در آجری تیره و روشن در این نگاره برای نشان دادن دو فضای طاقی استفاده
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دهنده فضایی که فغفور پس از رهایی دهنده چاه است و دیگری در باال و نشانپایین و نشان

 شود.بدان وارد می

 
 در نگاره اسیر شدن فغفور شاه )منبع: نگارندگان(.، فرم طاقی چاه و بنای باالی چاه ۲تصویر 

 

تر و روشن در امتداد فضای کوچک و مشابهت این دو فضا و قرارگیری فضای وسیع

یخ در مورد تواند تبیینی از این گفته شتیره و تغییر مکان فغفور از فضای پایینی به باالیی می

، طرز بسیار عالی که آجرهای آن شده و بنا را بهسپس پرده عوض»رهایی از چاه باشد، 

شود. کشد که آن بنا نابود میو طولی نمی یینمایکی بر فراز دیگری قرارگرفته مشاهده می

که نور با سبزی سراپای آن را  کنیباشد و تنها چاهی را مالحظه میآجرها از یکدیگر می

ها بوده و ه شیطانفراگرفته اکنون باید دانست تیره بودن آغاز آن از آن بود که جایگا

جهت بود که جایگاه هبوط فرشتگان و محل نزول رحمت نورانیت حضرت آن ازآن



 

  1۴01 ، 1۴ شمارة ، 1۲ دورة ،یرانیا مطالعات مجلة
 

۷1۲ 

( بدین ترتیب بیراه نیست اگر ۸1 :1۳۶۸الدین کبری نجم. )«حضرت منان قرارگرفته است

واسطه وجود تصور کنیم که فضای باالیی صورت دیگری از فضای پایینی است که به

 ورانی و منبسط تبدیل شده است.سمک به محلی روشن و ن

 

 گیری. نتیجه3

آراء  در این نوشتار سعی بر آن بود تا ضمن معرفی مختصرر پدیدارشناسری هرانری کرربن و

نگراره از ای تأویلی و تفسیری به خروانش یرک در حد امکان به شیوه الدین کبریشیخ نجم

ختره شرود. ازآنجاکره شرده پردا اینجرو تهیره و تولیردکتاب سمک عیراری کره در دوره آل

برا شناسرایی هرر واحرد  در هر مرحله است آن ترین ویژگی این خوانش، تفسیری بودنمهم

در خوانش آن روالی ترأویلی وجرود دارد کره  الدین کبرینجمگیری از آراء بصری و بهره

هرای رنرگ و فررم، نزد همگان یکسان است، تفسیر معنای پنهان در هریرک از ایرن همراهی

 نمونرهخروانش در رونرد شخصی است که از فردی به فررد دیگرر متفراوت اسرت. فرایندی 

اگرر  "در جسرتجوی پاسرخ بره پرسرش ایرن پرژوهش مبنری برر اینکره مطالعاتی این نوشتار، 

آگاه باشد در مواجهه با یک  تجلیات انوار رنگی مورد درالدین کبری نجمآراء مخاطبی به 

و  ترین جزئیرات بصرریکه کوچرک، دیدیم "د؟ کناثر هنری چگونه آن اثر را خوانش می

الردین نجم، در یک نظام ایدئال عرفانی چون عرفان شریخ نگاره مدنظر این نوشتاردر رنگی 

تواند جزئی از یرک مجموعره رمزگران فرهنگری قرراردادی باشرد کره متصرل بره میکبری 

دهنرد کره شکل می تر و بنیادی راوجوهی از معنی است و در کنار دیگر اجزا، معنایی عظیم

های این پژوهش حراکی از آن اسرت کره اجرزا، یافته لمس است.وضوح قابلدر این نظام به

بندی، مضمون و معنای پس پشت ایرن نگراره کرامالً همخروان برا مبرانی بندی، رنگترکیب

الدین کبری هستند و درمجموع کلیت نگراره بیرانگر مفهروم مشراهده انروار نظری شیخ نجم

انسان در دو ساحت ادنری و اعلری اسرت کره هنرمنرد نگرارگر ایرن تفراوت را  رنگی توسط

بندی آن در دو حالت کردر و بندی نگاره به دو بخش پایین و باال و رنگخوبی با ترکیببه

تروان چنرین اسرتنباط خوبی نشان داده است، بنرابراین میشفاف این مفهوم و مراتب آن را به
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گیررد، نقرش الدین کبری مرورد نقرد قررار میمنظر شیخ نجمکرد، هنگامی که این نگاره از 

عالوه بر معنای ظاهری برآمده از متن مبصر، در یک نقد مخاطرب محرور تصویرشده بر آن 

 تواند مبین مراتب عروج انسان از چاه ظلمات باشد.می
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 (۸۴ :1۳۶۸الدین کبری نجم) .«باالی سر ورود نمایند
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 .ترجمه انشاءااهلل رحمتی. تهران: سوفیا .ها و علم میزانانگاری رنگواقع. (1۳۸9 ).کربن، هانری

 .طرح نو :تهران .الدین کبرینجم. (1۳۸0 .)محمدی، کاظم

نوع لباس و نمادهای رنگ در . »(1۳۸9 )ی.مصطفی، گودرز، دهیفرر، طالب پومونسی سرخه، مریم، 

 .1۴-۵، زمستان، صص ۴۴، ش ۲ دوره. هنرهای زیبا –هنرهای تجسمی  ماهنامه «.عرفان اسالمی

 مقاالت مجموعه شرق زائر «.کربن هانری نزد هنری – ادبی نقد. »(1۳۸۵ ).نامور مطلق، بهمن

 فلسفه و کمتح پژوهشی موسسه .کربن هانری تولد سال نیصدم کی بزرگداشت همایش

 .1۵1-1۲9ایران، صص 

ساعدی  محمدباقر ترجمه. فوائح الجمال و فواتح الجالل. (1۳۶۸ )عمر. احمد بنالدین کبری، نجم

 خراسانی. تهران: مروی.

 :تهرران .به اهتمام دکترر سرید حسرن حسرینی .مجموعه مقاالت .جاودان خرد. (1۳۸۲ ).نصر، سید حسین

 .سروش
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