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 چکیده

 یرمزخنوان یننشناسان بوده و هست. اما اجامعه هاییدلبستگ ینتراز مهم یکیهمواره  یو رمزشناس یرمزخوان

صنور   یندهآن پد یسنتهنم ز یهناداده یفو توص یلاز محققان تنها در سطح ظاهر و با تحل یاریدر نظر بس

شناسنان از جامعه یاریبسن طاست که توسن یرانیا یاتخاذ شده از حکما یالمحجوب روشکشف یکن. لپذیردیم

انند، هنا بودهعبور کرده، به دنبال بنانن آن هایدهاز ظاهر پد یسته،نگر هایدهبه پد یکیکه با روش خاص هرمنوت

 یمکاشفه حکمنا یحروش به تشر ینالاصل با اتخاذ ا یکربن محقق فرانسو یمورد توجه قرار گرفته است. هانر

نوشنتار بنه آن پرداختنه اسنت.  یننها در اچون کعبه، اعداد و به خصوص رنگ ی،اسلام یدر باب نمادها یرانیا

و عنالم جبنرو  قنرار  یناعالم دن ینکه در ب یانهکه با اثبا  عالم م یهروش سه لا یکنمادها به  یحکربن در تشر

 کننار یعنیوصول به اصل را با کشف المحجوب  یقخود و نر ممثول یرمز و مثال برا یکدارد، هر نماد را تنها 

و بنا  یلنیتحل یفینوشتار با روش توصن ین. اپردازدیم پذیرد،یحجاب که توسط سالک صور  م یهازدن پرده

هنا رنگ یکیهرمننوت یفیتوصن یشناسنروش یدر پ یاسناد ی،اکتابخانه یوبا روش گردآور یفیاتخاذ روش ک

پرداختنه اسنت. در  یروش حکم ینا یفتنها به توص یا رد نظر یاو  ییدن در نظر گرفتن تأنوشتار بدو یناست. ا

اند. امنا روش بوده یبندبه آن پا یروش عام که روش حکما شناخت بانن همه هست یکبه  توانیشناخت م ینا

هنا رنگ یننهانند، کنه در زمبه کار برده یدهفهم رمز آن پد یمنحصر به فرد برا یروش اییدهخاص که در هر پد

اند، کنه کنربن تنهنا بنه داشنته ینانرا ب یحاتی)رنگ سرخ( تلم الخاص)مطلق رنگ( و خاص  به خاص توانیم

 آن پرداخته است. یحتشر

  فعال. یالخ یلی،تأو یشناسکربن، روش یها، هانرعالم مثال، رنگ :های کلیدیواژه

                                                 
  ی، دانشگاه باقرالعلومو ارتباطات فرهنگ یغتبلارشد  یکارشناسدانش آموخته. 
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 مقدمه

ََا  َعاِلَیُهم ِثَیاُب » ٌَ ُهرم َ ر َا َِ ََ َسرَراُُّم  َضرٍس  ٍِ َِ ِفرَّ  َِ َسرا
َ
رَأ َ ََ ُلوا    ٌَ سرَبَ ِِ  ََ   ٌ ُسنُدٍس ُخضر

َ  ِ  1.«َطُهأ

اند ذهن شما را به خنود های بهشتی را توصیف کردهشاید تا به حال آیاتی که نعمت

هایی که در قرآن وصف مشغول ساخته باشد. و یا این که کسی از شما پرسیده باشد نعمت

ها در بهشت چه تفناوتی بنا تر از همه این که رنگباشند؟ مهماند آیا به مانند دنیا میشده

دنیای مادی ما دارد؟ اگر با یکدیگر تفاوتی نداشته باشد، پن  خناص بنودن و زیبنایی در 

 ها در عالم مادی و بهشتشود؟ اما به راستی تفاو  رنگبهشت در چه چیزی خلاصه می

تفاوتی با یکدیگر دارند؟ با سفری که کربن از غنرب بنه شنرا داشنته و یا حتی برزخ چه 

تنوان گفنت است و آن را مبنای حرکت خود در شناخت این رمزها تلقی کنرده اسنت، می

کنه از برای شناخت این حقایق باید سالک سفری از غرب به شرا داشته باشد. یعننی آن

دنیای حقیقی که در آن با سلوک  چاه قیروان یعنی همان دنیای مادی و ظاهری سفری به

توان به حقیقت هستی دسنت یازیند، المحجوب میو مشاهده و مکاشفه، و با روش کشف

ها در عالم مثال تفاو  شگرفی اند که رنگداشته باشد. اما چگونه حکما به این نظر رسیده

ایی بنا ها چیست؟ این مقاله قصد دارد ضنمن آشننبا دنیای مادی ما دارند و حقیقت رنگ

گانه، بنه بینان روش خناص بنر مبننای ها در عوالم سهروش عام حکما در توصیف پدیده

  بپردازد.ها المحجوب درباره رنگروش کشف کشف و شهود و با
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 مفهوم شناسی

 هانری کربن

 فلسفه و معنوی حکمت غربی مفسر ترینمحقق فرانسوی الاصل و برجسته هانری کربن

 متکلمان از برخی لوتر، هامان، همچون آلمانی متفکران از او گیریرهایرانی است که به اسلامی

 روش بنه دسنتیابی مقند،، کتناب تأویل در او را برای جدیدی افق هایدگر نهایتاً و پروتستان

 حکمنت تأوینل خندمت را در سنرمایه این بعدها وی شد سبب و گشود پدیدارشناسی و تأویل

 به مفهنومی شد موجب نیز کمبریج افلانونیان با آشنایی. گیرد به کار آن احیاء و ایرانی اسلامی

 در کنه بنامد؛ عالمی« مثال عالم»را  آن ایرانی اسلامی حکمت از پیروی به بعدها که یابد دست

 .بود اثرگذار بسیار کربن پژوهشی -فکری معنوی و حیا 

 غرب در بحران اصلی علت که رسید نتیجه این به اجمالی ایبه گونه آغاز همان از او

 در ولنی. است نهفته مثال عالم به باور در نیز آن راه حل اساسی و است مثال عالم فقدان

 افلانونینان بنا وی آشننایی .نبنود روشنن چندان او برای مثالین جهان این ابعاد راه؛ آغاز

یوننگ  گوسنتاو کارل هایدیدگاه نیز کاسیر، انگارانه اسطوره هایاندیشه سپ  و کمبریج

  کرد آشنا عالم این از ابعادی با را وی بود« لطیف اجسام»ی نظریه متضمن ایبه گونه که

 اینن بنه کنربن خنود و نبنود مثنال عالم با یک منطبقهیچ هادیدگاه این کهاین گو

 کتناب فهم او برای روش و هامان هایاندیشه هااین همه کنار در. داشت آگاهی هاتفاو 

 سنوی به بیشتر را او که بود دیگری هایزمینه از فرشتگان سخنان از رازگشائی و مقد،

 در نبنوی کنه حکمنت با آشنائی با کربن به این نتیجه رسید که تنها .سوا داد جهان این

 بنا کنه دریافنت و کرد پیدا را خود گمشده - است یافته تام تبلور ایرانی -اسلامی حکمت

 این بر. بود امیدوار مناسب بشری هایراه حل یافتن به توانمی که حکمت است این احیاء

 ایگوننه بنه کنه اسنت مثنال عالم پیش گفته، هایبحران حل کلید گفت توانمی اسا،

 حدی مثال در عالم اهمیت او باور به. است شده مطرح ایرانی -اسلامی حکمت در برجسته
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 بنرای اهمیتی کنه به دلیل کربن .است تأثیرگذار فلسفی روش چگونگی در حتی که است

تمنامی  از اسنت کنرده سنعی و پرداختنه بندان خنود آثنار اکثنر در است قائل مثال عالم

 ارض ملکو ، عالم خیال، عالم نظیر مثال عالم برای مناسب واژگانی و زبانی هایظرفیت

 و هورقلینا جابرسنا، جابلقنا، غیبنی شنهرهای ،(اقلنیم برابر هفت در)هشتم  اقلیم ملکو ،

 .بهره گیرد -کننددلالت می عالم این بر ایگونه به اسلامی سنت در که ناکجاآباد

 شنرا و غنرب معنوی سنت دو میان مناسب تعامل برای کرده سعی او این بر افزون

 مصون سوءتفاهم از ممکن حد تا که آورد فراهم لاتینی مناسبی واژة عالم، این خصوص در

 از ایمرتبنه بنر که این بر افزون مثال، عالم زیرا نبوده است؛ هم آسانی کار البته که بماند

 معرفتنی ارزش از و آیدمی واقع نایل با مطابق باننی دیدار به که دارد دلالت انسان وجود

مینان  واسنط حند که است انسان از فراتر هستی عوالم مراتب از ایمرتبه است؛ برخوردار

  9است. ضروری هستی برای وجودش و باشدمی مادی عالم و عقول عالم

 مفهوم رنگ

تنوان اثبنا  یظاهر شود. من یینایآن را دارد که بر قوه ب تیاست که قابل یتیفیرنگ ک

کند ظاهر اسنت. در  جادیاثر خود را در آن ا ،یعال فقط به اندازه که فاعل یءش کیکرد که 

ثر ؤمن نهمنا قیاز نر نیکرد که ا تیرا تقو فهیلط دیبر نرف شود با بتیکه غآن یواقع برا

دانند کنه یم نیرا ا فهیلط تیتقو یکرمان خیشود. از نظر شیگذارد حاصل میکه اثر م یعال

دهند، آثنار یمن یآثنار رو یکه بنرا یطی. در هر شراردیآن را بگ بُعدی قرب اعظم مثال، جا

معننا در منورد  نیانوار است. ا همان و منظور از آثار رندیگیشان میشان را از مبدأ مثالیروز

 نیشنتریب یکند و وقتیرا دارد صدا م یینایظهور بر ب تیجا که رنگ قابلرنگ تا آن داریپد

ظهنور را دارد و ننام ننور و درخشنش بنه آن داده  نیشنتریرا به مبدأش داشته باشد، ب قرب

                                                 
تهران، انتشارات توس،  ،ییترجمه جواد طباطبا ،یقیو فلسفه تطب یرانیکربن، فلسفه های ا. هانری، 1

 .111ص، 1671
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ظاهر وجنود  ریحالت غ کیموجود است اما  ناًیقی باشد بعد را داشته نیشتریب یو وقت شودیم

 1.است یمخف ،یقدس کتاب داریکتاب در پد یبانن یحالت رنگ همانند معنا نیدارد. در ا

 روش شناسی

 یشناسنشناخت هر علم اسنت. روش لهی( وسMethodology) یمتدولوژ ای یشناسروش

هنا از آن یبنه شنناخت علمن دنیرس یکه برا شودیگفته م ییهادر مفهوم مطلق خود به روش

شنناخت  یآن علم برا رفتهیمناسب و پذ یهاروش زیهر علم ن یشناسو روش شودیاستفاده م

هننا و یکارآمنند یشننناخت و بررسنن ،یشناسنناز روش ودهنجارهننا و قواعنند آن اسننت. مقصنن

روش مسنیر  اسنت کنه دانشنمند در  یگوناگون است. به نور کلن یهاروش یهایناکارآمد

انش دیگر  است که به شنناخت آن مسنیر شناسى دکند، اما روشیسلوک علمى خود نى م

 4پردازد.مى

هنای معرفتنی پدیند ی دوم است که از نظر به روششناسی، نوعی معرفت درجهروش

شناسی، معرفتی است که روش، موضوع آن است و این معرفت همانند آید؛ بنابراین روشمی

ز عوامل دیگنری کنه در پذیرد، اگونه که از موضوع خود تأثیر میدیگر انحای معرفت، همان

های احساسی و خصوصناً تعینا  معرفت، دخیل هستند، نظیر عالم، هدف و هم چنین زمینه

شنا، با لحاظ مبانی فلسفی و هستی شناختی، اپیسنتمولوژیک گیرد. روشمعرفتی رنگ می

ی ینک علنم پذیرفتنه شناختی خود و بر اسا، یا به تناسب نظریاتی که در دامننهو معرفت

شننا، بنا دلاینل و علنل مختلنف کنند، روشروش خاصی را شناسایی یا توصیه می است،

 9تواند بنه مبنانی و نظرینا  مزبنور رسنیده باشند.عانفی و گرایشی، یا علمی و یقینی، می

                                                 
 .111-116صص . همان،1

سال هفتم  است،یمجله پژوهش حقوق و س ،«المللنیحقوق ب یمتدولوژ»ی، گدلیب یائیض ،محمدرضا. 1

 .6، ص1631، (17و  1۱)شماره 

، سال 11ی رئالیسم انتقادی حکمت صدرایی، فصلنامه علوم سیاسی، شماره . حمید، پارسانیا، مقاله6

 یازدهم.
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ی تلناقی شناسی یک چهنارچوب مفهنومی و نظنری عنام اسنت کنه نقطنهبنابراین، روش

آورد. در واقنع ی مورد بررسی را فراهم میحوزهشناسی در مورد یک شناسی و هستیمعرفت

 9ها را برای بررسی بخشی از واقعیا  به کار گیرد.تواند نیفی از روششناسی میهر روش

گوننه تعرینف کنرد؛ کنه شناسنی و روش را اینتوان روشدر نتیجه با یک بیان کلی می

روش همان کاری است  4های گوناگون پژوهش است.شناسی مطالعه عام روش در حوزهروش

شود، اما کند و بر اسا، پارادایم مشخص میکه پژوهشگر در میدان پژوهش از آن استفاده می

  9کند.شناسی مطالعة منظم و منطقی اصولی است که تفحص علمی را راهبری میروش

 تأویل

 دارای دو معنای به ظناهر متضناد دانسته که« أَولَ» از در لغت شناسان تأویل رالغت

 زیرا هم به آغاز یک چیز و هم بنه پاینان آن اشناره دارد. در معننای اول کلمنهباشد؛ می

به معننای بازگشنت( را دارینم. امنا از « )آل، یؤول، تأویل» و در معنای دوم کلمه« اوّل»

گرفته شده است، در واقع نشنان از پیونند  سویی این دو معنای متقابل که از ریشه واحدی

 2.ء در ماهیت آن استمبدأ و غایت یک شی

است؛ باز بردن « به اصل آن ءیباز بردن ش ایبازگرداندن » یبه معنا قاًیدق لیتأو ةواژ

 این تیحکا نیاست که ا یایخیفراتار یبه واقعه« سرگذشت[ ای] خیتار»هر  ت،یهر حکا

                                                 
گافمن، فصل نامه زن و جامعه، سال دوم،  یهینظر یگل مراد، روش شناس ،یو مراد یمحمد تق مان،یا. 1

 .1611شماره دوم، 

 . همان.1

و مطالعات  ی، تهران، پژوهشگاه علوم انسان1ج ،یدر علوم اجتماع قیتحقهای باقر، روش ،یساروخان. 6

 .11ص ،166۱ ،یفرهنگ

(، 66مجموعه کتابخانه دانشنامه جهان اسلام ) ل،یحسن طارمی راد، رضا، سلیمان حشمت، درباره تأو .1

 .1، ص1611 کتاب مرجع،،تهران
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 خیبه صنور  تنار»و  بخشدی]و محاکا [ آن است، آن را تمثل ]و تجسّم[ م دیتقل خ،یتار

 9«.آوردی[ در مینفسا ای] یوجود

کربن مستشراِ محقق، در آثار عرفانی، تأویل را که به کشف المحجنوب هنم تعبینر 

 4«داند.نماید نوعی بازگشت به خویشتنِ نف  و حتی بازگشت به اصلِ شیء نیز میمی

برگرداندن لفظ بنه یکنی از »در آراء شیخ محمد کریم خان کرمانی تأویل عبار  از: 

های ها یا مثالی ارزش لفظی با یکی از خزانهمبادله»های وجودی شیء ]یا ئن یا مثالخزا

وجودی شیء[ است،  خواه آن خزائن مربوط به عالم شهاد  باشد و خواه مربوط به مربوط 

 بنه 2است.« هرمنوتیک صعودی»لذا در تعریف شیخ نیز تأویل یک عروج یا  9«عالم غیب

که تنزینل بنرای تأوینل کنردن « شواهدی»واند تأویل کند که تتعبیر شیخ تنها کسی می

دست آورده باشد و به وجوه تطابق عوالم وقوف داشته باشند و معننای ه کند را بتمهید می

 5.را که در همه آیا  و احادیث نهفته است را بداند« ذکری»

 شناسی روش تأویلی حکماگونه

بنه  سنتهیتجربنه ز قینها از نرداده بیو تبو لیشناسان تنها با تحلاز جامعه یاریبس

بنه  دنیرس یبرا یظاهر را تنها پل یبرخ  کنیاند. لبسنده کرده یدر هست یظاهر فیتوص

ک به نظر داشته اند. کربن  در آثار خود با تمسّ یها در هستدهیپد قتیبانن دانسته، به حق

                                                 
 ،1611 ا،یتهران، سوف ،یترجمه انشاءالله رحمت ،یرانیاسلام ا یو فلسف یمعنو یچشم اندازها. هانری، کربن، 1

 .671ص ، 1ج

، 1611 ا،یچاپ سوم، تهران، نشر سوف ،یمعبد و مکاشفه، ترجمه انشاءالله رحمت ،یکربن، هانر. 1

 .116ص

، 1631 ا،یچاپ سوم، تهران، نشر سوف ،یمعبد و مکاشفه، ترجمه انشاءالله رحمت ،یکربن، هانر. 6

 .116ص

 .116و113. همان، صص1

 .111، ص1631معبد و مکاشفه،  کربن، . هانری،۱
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 نینپرداخته است. امنا اها آن یلیوأآثار حکما و روش ت فیبه توص داندسته از دانشمن نیا

توان به دو روش عام و خاص یم شانیرا در آثار ا یهست قتیحق افتنیهمان  یعنیروش، 

رو بنه آن  شیپن قیننمود، که در تحق یگونه شناس ...الخاص وها به خاصو در باب رنگ

 پرداخته خواهد شد.

 عام

 جستار اول

 گانهعالم سه

های هسنتی افکنار زمیننه خنوانش پدیندهای اسنت کنه در ظاهر و بانن دو مقولنه

دانشمندان را به خود مشغول ساخته است. برخی از این دانشوران تنهنا بنه ظناهر هسنتی 

توجه کرده، توصیفا  خود را در این زمینه با تحلیل داده و تجربه زیسته مشنارکین بنا آن 

اند، تنها به ستی. اما دسته دیگر که در پی تأویل وجودی هسازندپدیده تبویب و تبیین می

اند. این دقیقاً همنان ظاهر بسنده ننموده، ظاهر را نردبانی برای عروج به بانن تلقی نموده

باشند. روش حکما در شناخت بانن انسان که عالم صغیر و هستی که عالم کبیر است، می

ن ابتدا آ در این مسیر توجه به چندین منطق نگاه پژوهشگر را به خود مشغول ساخته است.

های هستی را رمزی از عنالم گانه پدیدهکه این دسته از اندیشمندان با اعتقاد به عوالم سه

دانند. همه حکما الهی و بزرگان حکمت، نظیر فیثاغورث و هنرم  و افلنانون و مثال می

ها مرموز بوده، بسنیاری اولاً قائل به توحید بودند؛ ثانیاً کلما  آنبسیاری از حکمای ایرانی 

 1.کردند؛ و ثالثاً قائل به عوالم سنه گاننه بودنندانی بلند را جز از نریق رمز بیان نمیاز مع

میرداماد از حکمای مکتب اصفهان است که در حکمت یمانی خود سه وعناء و سناحت در 

                                                 
حیح و مقدمه هانری کربن، ، تص1سهروردی، شهاب الدین یحیی، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، ج. 1

 ،1661سید حسین نصر و نجفقلی حبیبی، چاپ دوم، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 

 .11، ص1ج
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ی موجنودا  بنه عوالم را در نظر آورده است؛ عالم زمان، دهر و سرمد. به زعم وی، همنه

د و از حیث زمانی برخوردارند، و به اعتباری در عالم دهرند، اما تنها اناعتباری در عالم زمان

ملاصدرا نیز در خصوص اثبا  مراتب و درجا  هستی  1خداوند یکتاست که سرمدی است.

و عوالم وجودی، و این که اصل و تأویل همه مراتب و عوالم، حضر  حق جل و علاست، 

به این معنا تصریح کرده است که عالم محسوسا  در واقع به مثابه مثال و رمز بنوده و از 

 کند.حقایق وجودی بالاتر و والاتر حکایت می

 ثالاثبات عالم م

ست، که آیا اینن اند گام اثباتیها برداشتهگانهاولین گامی که عرفا در این شناخت سه

توان ادله نقلنی، بنه ترین ادله را میعوالم در هستی وجود دارند؟ و در این خصوص، متقن

خصوص قرآن کریم و روایا  وارده در این خصوص دانسنت. از جملنه آیناتی کنه منورد 

رأَ  »بوده است، آیا   استشهاد عرفا و حکما ُُ ََ ٌ ُُ  ِِ َلیر ِِ  ََ َیِدِه َفَوُکأُت ُکلِّ َ یٍء  ُقرل »و  2«َِ

َیِدِه َفَوُکأُت ُکلِّ َ ریٍء  َِ سنازد. که در این آیا  عالم ملکو  را برای منا هویندا می 3...«َفَّ 

تلفیق این آیا  با آیاتی که در آن عالم غیب و شهاده بیان شده، خود دلیل متقنی از سوی 

  4باشد.گانه میا برای تشکیل عوالم سهعرف

عنالم حسنی ثنانوی ؛ بلکنه عالم بی شکل و صنور  نیسنت« عالم مثال»منظور از 

ذوا  روحانی است تعدد و تمایز وجود دارد. هر چیز در اینن عنالم  ، عالمعالم.که آن است

                                                 
. محمدباقر، استرآبادی )میرداماد(، الافق المبین، مجموعه مصنفات میرداماد، به کوشش عبدالله نورانی، 1

؛ همان، القبسات، تحقیق مهدی 61۱/الف، ص1631تهران، همایش بین المللی قرطبه و اصفهان، 

 .111، ص1676محقق، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 

 .36( آیه 67. سوره یس )1

 .33( آیه 16. سوره مؤمنون )6

 ریمحمد مهران فر، تهران، انتشارات سف قهیالحمراء، ترجمه و تعل اقوتی ،یخان، کرمان میمحمد کر. 1

 .17-13صص، 1613اردهال، 
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 چیزی در ورای خود دارد و آن امر ماورایی، جسم لطیفی است کنه جسنم منادی را حفنظ

روی عالم مثال در عالم کبیر همان نقش خیال در عالم صغیر را دارد و هم از این 9کند.می

یابند و اجسام واسطه آن، ارواح تجسد میه این عالم مثال یا عالم خیال است که درآن و ب

که عالم ذوا  روحنانی اسنت تعندد و ،عالماین یابند. در شوند و صور  مثالی میروح می

ارد. هر چیز در این عالم چیزی در ورای خود دارد و آن امر مناورایی، جسنم تمایز وجود د

 4کند.لطیفی است که جسم مادی را حفظ می

دنیایی که در میان این دو عالم قرار داشته، برزخی مکنانی و زمنانی را بنین اینن دو 

ست که محور بحث حکما و مبننای فکنری ایشنان عالم برقرار ساخته است، همان عالمی

صور  نیمنفرد اشاره دارد که در آن ا اییاش یازل یبر صور نوع کسویعالم از  نیاباشد. یم

انند مقدر و موجود دارای تقرر و ثبو  شیدر نسبت با جهان محسو، به شکل از پ ینوع

از  و 3اسنت( تینبنر اصنالت ماه یاشراا مبتن خیش عهیاسا، است که ما بعدالطب نی)بر ا

در آن  یکه ارواح پ  از اقامت موقت خود در جهان خناک است یچون برزخسو هم گرید

انجنام  نیچنه در زمنرفتنار و اعمنال و آن ال،یام ایکه صور افکار  یعالم شوند؛یساکن م

 4است. ا یمظاهر و تجل نیدر آن تقرر و ثبو  دارد. عالم مثال مرکب از همه ا م،یاداده

 زمان عالم مثال

قاضی سعید معتقد است که در نتیجه حرکت ذاتی وجود، باید پذیرفت که سه نوع زمان 

( زمان کثیف )تیره، انبوه، زمخت(. این همنان زمنان موجنودا  منادی، مندّ  9وجود دارد: 

یابد و ذینل ادراک های جسمانی تحقق میحرکا  حسی ]فیزیکی[ است که از نریق فاعل

                                                 
 .111و116 صص ،یقیفلسفه تطب ،یرانیکربن، فلسفه ا ،یهانر. 1

هانری، کربن، ارض ملکوت و کالبد انسان در روز رستاخیز از ایران مزدایی تا ایران شیعی، ترجمه . 1

 .16۱ص ،16۱3ضیاءالدین دهشیری، تهران، مرکز ایرانی مطالعه فرهنگها، 

 .111، ص1631، ریتهران، انتشارات کب ،ییترجمه جواد طباطبا ،یفلسفه اسلام خیتار. هانری،کربن، 6

 .1۱6-1۱3، صص 1631 قت،یمجموعه مقالات هانری کربن، تهران، حق ،ییشاهجو. 1
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آید. این همان زمانی است که به نحنوی بنر ی حوا، در میگیرد و به مراقبهحسی قرار می

( زمنان 4شود. منطبق با زمان آفاقی ننزد سنمنانی اسنت. حسب گردش افلاک سنجیده می

ایجاد شده از نریق موجودا  روحانی اسنت. در نظنر « حرکا  روحانی»لطیف: و این مد  

ینت ناشنی از ننوعی حرکنت متفکران ما، هر حرکت جسمانی از جمله حرکا  افلاک، در نها

( زمنان الطنف: 9آن ننوع زمانمنندی اسنت. « زمان لطیف»روحانی، است، که به نور کلی 

تر یا زمان کاملاَ لطیف(. این زمان الطف، زمان موجودا  روحنانی برتنر، عقنول )زمان لطیف

 1سوره معارج ناظر به این زمان است. 2کروبی محض، انوار قدسی، عالم جبرو  است و آیه 

 جستار دوم

 اصل تطابقات

علم تطابقا  به همت والای کیمیاگرانی چون جابربین حیان ترسیم شده اسنت. اگنر 

عملیا  کیمیاگری را یک بال و تأویل را بال دیگری فرض کنیم این دو بال با نف  علم 

توانند به پرواز در آید. از این رو در مبحنث تأوینل ننام مینزان و علنم تطابقنا  میزان می

توان گفت که نف  کار تأویل از علنم یگاه نفیسی را به خود اختصاص داده است و میجا

 زان خوانده شده، جان گرفته است.تطابقا  که در عرفان اسلامی به نام علم می

اگر قرآن را کتاب تدوین خداوند در نظر بگیریم ماسوی الله کتاب تکوین اسنت کنه 

ری َاٍرا  َ ٍری »آیه قرآن بنگرید: شمولیت آفاا و انف  را در بر دارد. به  ٍِ َسُنٌیهم آیاُنرا 
هایشان های خویش را در آفاا و در نف به زودی نشانه 4؛َنفسهم لَبی یبَیَّ لهم ََنِ َلحق

عالم صغیر و کبیر )انسان « به ایشان خواهیم نمود. تا برآنان معلوم شود که خود حق است

 اا و انف  نمایان است. و جهان( هم در تکوین و هم در تدوین در آف

                                                 
 .611ص، 1ج ،یرانیاسلام ا یو فلسف یمعنو یچشم اندازها. هانری، کربن، 1

 .۱6( آیه 11. فصلت )1
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منن »خویش آورده که خداوند جملگی موجنودا  را « تأویلا »سید حیدر آملی در کتاب 

حیث المجموع به قلم مشیت و تقدیر بر صفحا  عوالم غیبیه و الواح حضرا  کلینه نگاشنت و 

از آن حروف، کلما  وجود موجودا  و مخلوقا  را بنه صنور  مفارقنا  روحنانی و مادینا  

اند که نهنایتی انی ترکیب فرمود. و از آن کلما  تعبیر به کلما  تاما  و غیر تاما  کردهجسم

خداوند عوالم امر و خلق و غیب و شهاد  را که عبار  از جبرو  و ملکو   9«برای آن نیست.

  َ َلروم َ فرا »هاست نظم و ترتیب بخشید و به حکم آیه ها و زمینو عرش و کرسی و آسمان
هنا را بنر اوراا کتناب آفناقی همگی آن»، «نویسدنون، سوگند به قلم و آن چه می 4؛یسطٌَ 

تفصیلی که مسمی به کتاب مسطور در راّ منشور است، سطر به سطر بنا تفاصنیل و جزئینا  

ّ  فنشأِ»مرقوم فرمود و گفت:  ِِ  9«َ َلطأِ. َ کباب فسطأِ. ٍی 

 کینکنه بنه  شودیانجام م یوصعود یقو، نزول کیدر  یکلام وح لیوأو ت لیتنز

تطنابق را  ینزول مستلزم صعود است. که خود نوع نیا رایز شود؛یمنجر م رهیدا ایدَوَران 

باز به سمت  أرا درک و به خانر رجوع به مبد لیتنز نیکه انسان ا کندیم کیبه ذهن نزد

و  دیجویها ماست را در آسمان یآن چه که در کلام وح یپ  معنا کنندیآسمان صعود م

و  نندهیمنند اسنت. کنه آخیمخنالف بنا زمنان تنار قناًیهمان علم تطابقا  است. و دق نیا

« اسنتدارة الزمنان»کربن  ریبه تعب ای یدور زمان نیاما در ا شودیاش با هم جمع نمگذشته

اسنت کنه  امبریژرف پ ثیحد نهما نیاست و ا ندهیگذشته و آ ای لیجمع کننده صدر و ذ

: ننور َّیَلمرءء َ طر َّیَآدم َ َا  یکنت ن»است که فرمود:  امبرانیتمام پ قتیحق ایحامل فَرّه 

                                                 
 .13. هانری، کربن، واقع انگاری رنگ ها، ص1

 .1( آیه73. قلم )1

کربن و  یهانر حیالمقدمات مِن کتاب نص النصوص در شرح فصوص الحکم، تصح ،یآمل ،دریح. 6

 .716-711، بندهای 16۱6/116۱ تهران، توس، ،ییحیعثمان 
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بندون آن کنه هنیچ  9.ری( و برگشت پذیقدس خی)تار« شد. دهیمن قبل از آدم ابوالبشر آفر

 4کند.گر در عالم ب  واقعی، آن را درک میمجازی در بین باشد؛ زیرا مکاشفه

یا تطابق میان مظاهر ینک اسنم الهنی در علم تطابقا  عبار  است از برقراری تناظر 

های علم میزان در سده 9چنین در هر یک از ادوار تاریخ قدسی نبو .تمام مراتب عالم و هم

ی این علم در بنر گیرننده 2ترین کوشش برای نظام کمی علوم نبیعی بوده است.میانه دقیق

نبیعنت، صننور، عقنل، نفنن  کلنی، »گانه، افلناک و ذوا  روحننانی اسنت. قلمروهنای سنه

افلاک،کواکب، نبایع اربعه، حیوان، نبا ، معدن و بالاخره میزان حروف وجود دارد که اشنرف 

را  یو ملکوت ینامرئ یاست که ضرور  همتا یقائل به اصل زانیعلم م 5«هاست.همة میزان

 6.کندیم نیو تطابق خلق و تضم یموجود بر تعادل بخش کی یوجه ظاهر یبرا

های معرفت بشری را به ی یافتهخواهد همهعلم تطابقا  است و می علم میزان بنیاد

ها را از خصلت یک علم دقینق ی کمیّت و مقدار تنزل دهد و بدین وسیله آنیک منظومه

وجه ظاهری هر موجود متوقف بر تعادل بخشنی آن بنه واسنطه همتنای  2برخوردار سازد.

 8یابد.تعادل می باشد. ظاهر به برکت باننن میآنامرئی و ملکوتی 

                                                 
 .17-16صص . هانری، کربن، واقع انگاری رنگ ها،1

 .111. همان، ص1

 .111. همان، ص6

 .11 – ۱1. همان، صص1

 .131-13۱صص ی،فلسفه اسلام خیتاربن، . هانری، کر۱

 .31- 11صص ها،. هانری، کربن، واقع انگاری رنگ7

 .33. همان، ص6

 .31. همان، ص3
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علم تطابقا  به معنای یک علم مبنایی است که سنطوح و مراتنب متعنددی را کنه 

گیرد. این علم تطابقا  معادل است با علمنی متناظر با یکدیگرند، برای عالم مفروض می

 9«( تشریح شده است.De perspectivaای با عنوان منظره )که در رساله

 قوه درّاکه

اند، این کنه آینا اینن عنالم قابنل ها برداشتهگانهدر خصوص سهگام بعدی که عرفا 

توان دریافت که شنناخت اینن عنالم بنرای باشد. با کمی تأمل میشناخت برای آدمی می

ای که انسانی مقدور و میسور خواهد بود که خود را آن جهانی ساخته، خویش را به فرشته

آن که عالم مثال  2فعال، آن را درک کند. تواند با قوه خیالاصل آن بوده نزدیک سازد، می

 الم میانه دنیا و جبرو  با قوه خیال فعال قابلیت ادراک دارد.و یا ع

ها بنا قنوه خینال فعنال در اینن عنالم و بنا روش حکما برای کشف حقیقنت پدینده

گونه که اشاره شد، این دنیای همان آیند.المحجوب به یافتن حقیقت هستی نائل میکشف

شناسی سه لایه اما بنا ینک قنوه درّاکنه های خاصه خود نیازمند یک روشگانه با زمانسه

شناسی سه لایه، لایه زیرین آن همین دنیای مادی اسنت باشد. در این روشخاص نیز می

آن بنا جنن  باشند. زینرا قنوه مدرکنه که همه اشیاء در آن با دیده خاکی قابل دیدن می

باشد همگونی خاصی برقرار ساخته است. اما والاترین این عوالم عنالم شیءکه از خاک می

جبرو  است که قابل شناسایی برای انسان خاکی نیست. اما نه این که ناشناخته محنض 

تواند شناختی هنر چنند المحجوبی و رفع حجب میبرای انسان باشد، بلکه سالک با کشف

 ،یادراک مثنالی داشته باشد. قابل ذکر است که این شناخت به واسنطه اندک از این عالم

است که پرده از چهنره پنهنان  یبلکه معرفت باشد،نمیو موهوم  یرواقعیغ ،یلیتخ یادراک

معرفت بنا روش  نیو البته ا کندیمحجوب را کشف م قتیو آن حق افکندیبر م یامر واقع
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کربن است.  دگاهیالمحجوب در دکشف تینها نیا است. و ریپذامکان کیهرمنوت ای یلیتأو

  1.سازدیبرقرار م زین رانیا انیبا اد یو همگونگ ییهمگرا ینوع هک

 شناسی سه لایهروش

باشند، گانه، کنه منورد تأییند بسنیاری از حکمنا نینز میدر شناخت این عنوالم سنه

شناسایی عنوالم موجنود ترین روش در ترین و عمیقتوان بدیعشناسی سه لایه را میروش

های تنوان بنرای هنر ینک از سناحتدر جهان خلقت دانست. در آراء حکمنای الهنی می

المحجنوب  شناسی مخصوص به آن را دریافت؛ روش شناسی کشنفشناختی، روشجهان

شناسنی رمنزی متعلنق بنه معنارفِ عنالم ملکنو ، و متعلق به معارفِ عالم معقول، روش

  2تعلق به عالم محسو،.شناسی تأویل وجودی، مروش

 جستار سوم

 راه صعود به عالم مثال

تواند اگر بخواهیم در این باب جستاری را بیان کنیم، این که تنها سالک است که می

به شناخت این عالم نائل آید. کسی که در این مرحله بودن را تجربه کرده اسنت و ینا بنه 

را شناخته، با اهنالی آن مرافقنت ورزد.  اعتباری اهل دل است. و توان آن دارد که این دنیا

باشد، در این همه میسور نخواهد بود مگر با کشف وشهودی که برآمده از تهدیب نف  می

و  یفراتنر رفنتن از کالبند جسنمان میاقلن نینشرط وصول و ملاقا  انسنان بنا ادید عرفا. 

است و بنه  عالم نیبه ا یچرا که ماده و ح  مانع دسترس ؛فروگذاشتن حوا، مادی است
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و درک اسرار  الیخ اییجغراف نیا میو مادی به حر یتجرب هایانشاست که د لیدل نیهم

 9ارض ملکو  راه ندارند.

همه این مهما  که در این باب گفته شد، نشان از آن دارد که همه اشیاء که در عالم 

در حقیقت برای  باشند.مادی وجود دارند، مثالی لطیف در عالم ملکو  و یا مثال را دارا می

اما شرنی که وجود دارد آن است که بایند  4اصل هر شیء در آن دنیای مثالی وجود دارد.

توان به میها این پدیده، قدسی باشد تا در دایره فهم مقد، قرار گیرد. از جمله این پدیده

  3.پدیده رنگ اشاره نمود، که جنبه قدسی بودن آن بعداً خواهد آمد

است، که همه حکما به آن استمساک ورزیده، هانری کربن آن را  این همان روش عام

المحجوب را گونه که اشاره شد روش حکما در کشفدر آثار خود منعک  ساخته است. همان

در نوشنتار قالنب  توان در دو گونه مورد بررسی قرار داد. گونه اول، روش عام اسنت کنهمی

گانه و اثبنا  آن و زمنان و مکنان آن کنه م سهچهار جستار مورد توجه قرارگرفت. ابتدا عوال

نلبد. و در مرحله بعد اصل تطابقنا  یناد کنرده کنه جای تأمل و مجال مقالا  بیشتری می

اند. به این معنا که پنرواز درآسنمان تأوینل بندون نقشنه و ها بهره بردهحکما در همه پدیده

ت این عالم با قوه درّاکه خاص پذیر نخواهد بود. و در جستار آخر شناختئوری منسجم امکان

لایه، که همگی نشان از یک روش عنام در نرینق دریافنت شناسی سهآن و در نهایت روش

های بی پرواینی کنه برخنی از گونه شاید بتوان تا حد زیادی از اتهامحقایق حکما دارد. بدین

ود کنه حکمنا در توان اذعان نمناند، تبرئه جست. اما میمحققین بدون مطالعه برایشان بسته

اند. مثلاً برای شناخت حقیقت کعبه شناخت هر پدیده به نوعی روش خاص نیز متمسّک شده
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و یا شناخت اعداد و... روش خاصی وجود دارد که در جای خود بایند بنه آن پرداختنه شنود. 

ترین و ینا بنه قنول خنودش لیکن هانری در مجموعه مصنفا  خود از بهترین و موشکافانه

هنا را بنه ن تحلیلا  در بیان توصیفاتش بهره برده، از این رو این مقاله بحث رنگسرآمدتری

خانر روش ابداعی و بی نظیر شیخ محمد کریم خان که منتخب وی است را برگزیده است. 

الخاص )رننگ سنرخ( ها( و خاصزیرا که در شیخ در شرح این مقوله به خاص )مطلق رنگ

 زیبایی کار افزوده است.  تلمیحاتی بیان نموده است، که بر

 خاص

چه در تطابقا  )عام( بیان کردیم حکما سعی در تطبیق کردن نظنر خنود به مانند آن

با روایا  داشته، و این روند در روش خاص نیز دنبال شده است. از اینن رو در رواینا  بنا 

سنرخ ، ستون چهارم عرش ولایت که از نور دازی ظریفی پیوند میان امام حسینرمزپر

. در است، و جبرئیل امین ستون چهارم عرش رحمانی که از نور سرخ است، بیان شده است

ای که از منوی جبرئینل را در جامه ، امام حسینروایت آمده است که رسول خدا

در روایت دیگر همان سرّ )پیوند راز آمیز( به این صور  بیان شده « بافته شده بود پوشاند.

و  1از یاقو . شت از زمرّد است و قصر امام حسیندر به مام حسناست که قصر ا

 به همین مناسبت شیخ محمدکریم خان رساله خویش را یاقوته الحمراء نامیده است. 

عُرفا به خلاف سایر دانشمندان برای پدیدارها تأویلی در نظر دارند؛ زیرا سایرین فقنط 

رسنند. رده به بطن و حقیقت اشیا میبه ظاهر اشیاء توجه دارند، اما ایشان از ظاهر عبور ک

گونه بر محمد کنریم خنان گذشنته نورکه اشاره شد، همینها نیز هماندر خصوص رنگ

سازد، آن است که او علاوه بر تأویل مطلنق پدیندار چه وی را از سایرین جدا میاست. آن

دسته  رنگ به تأویل رنگ خاص سرخ نیز پرداخته است از این روی مراحل کار وی به دو
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شود: مطلق رننگ کنه در شود، که در این مقاله به نور مجزا به آن پرداخته میتقسیم می

شنود در پدیندار رننگ قرمنز بنه مقایسه با قسمت قبلی تحقیق )عام( خاص محسوب می

الخاص نیز دست برده آن را نی پنج مرحله بنه حقیقنت کشنانده اسنت. و در اینن خاص

تواند حقایق را دارد که بیش از این نمینامیده اذعان می قسمت که خود آن را باننِ بانن

 داند.ی شنیدن این اسرار نمیبازگو نماید؛ زیرا که وی در خلایق کسی را شایسته

 وجود مستقل رنگ و نور

و متکلمنان  لسنوفانیف ریو بنا سنا شنودیمن افنتی خیش نا ییکه در تب یریتعب نیباتریز

شناخت  یبرا یبه انتزاع ذهن یازیدارد و ن یتیخود واقع یآن است که نور برا دینمایمتناقض م

بتوان این نوع نگرش شیخ را سیراب شده از، جوهره حکمنت شنیعی  دیها وجود ندارد. شارنگ

. اما باید توجه داشته باشیم که در این نگرش تفاوتی فاحش میان ظهور و وجنود رننگ تدانس

که رنگ وجود داشته باشند ولنی ظهنوری از آن در چشنم بینننده  وجود دارد. زیرا ممکن است

خلاصه کلام این که نور مُظهر رنگ است نه مُوجد آن. این دقیقاً بنر خلناف  وجود نداشته باشد.

 نمایند.باشد، از آن جهت که ایشان نور را موجد رنگ تلقی میمی نظر رنگ شناسان فیلویی

گردد، بنه سنبب هر دو در یک کلام منعقد می ها رنگ و نوردر بسیاری از هم آوردی

آن که این رنگ و نور دارای نوعی رابطه دیالکتیکی هستند، که تو گویی نام رنگ همواره 

هنا نیازمنند ننور با نور قرین است. و این بسیار در کلام رنگ شناسان آمده است. امنا رنگ

هنای سنت، کنه در گاملیی تقاباست اما این نیازمندی در وجود نیست؛ بلکه ینک رابطنه

آید. )ربّ و مربوب( این رابطه نه تنها در رنگ و نور کنه در بعدی از آن سخن به میان می

 1باشد.می در نظر حکما جاری و ساریها بسیاری از پدیده
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 ها در عوالم دیگروجود رنگ

م بالا که رنگ از عال :نمایدویلی از آیه مبارکه سور حجر تبیین میأشیخ ما بر مبنای ت

تواند غایب باشند. یعنی عالم مثل بر دنیای خاکی ما نزول داشته باشد از این رو هرگز نمی

و تبیین آن باید با وجود عوالم برتر انجام پذیرد. تمام آن چه در این زمینه مبحث عرفا قرار 

ها وجود دارند ولی با تفاوتی در تمام عوالم رنگباشد. گیرد، نوعی دریافت شهودی میمی

باشند بنه ها در آن عوالم هم جن  با نوع آن عالم میکه فاحش است و آن این که رنگ

برنند. ها نینز از لطافنت خاصنی بهنره مینحوی که در عالم مثال، اجسام، لطیفند؛ و رنگ

اجسنام  این یبرزخ یمثالاجسام  ای یزمان یرنگ است، خواه در اجسام ظاهر یمرکب دارا

  9باشد. یمرکبا  جبروت ای ینفسان یدهر

بر این مدعا آیاتی از قرآن مجید چه در عوالم کثیف و چه در عوالم لطیف وجود دارد؛ 

ُِ »... آیاتی از قبیل لَأَُن
َ
که اشاره به عالم کثیف دارد امنا در عنالم لطینف نینز  4...«ُفخَبِوفا  َ

َعاِلَیُهم ِثَیاُب ُسرنُدٍس »وجود دارد. مانند: لبا، بهشتیان که با آیاتی مرتبط با این بحث نیز 
   ٌَ سَبَ ِِ  ََ  ٌٍ باشد. از این روست که شیخ ما می که نشان رنگ در عوالم دیگر است 9...«ُخض

ُِ »دارد: اوج سخن خود را این گونه بیان می ََّل ِعنَدَنا َخَزَِئُن ِِ َّ َ یٍء  ِِ  فِّ ها پ  رنگ 2...«ََ 

هایی هستند که از آن نازل شده موجودی هستند و بر اسا، آیه مذکور، دارای خزانه اشیاء

ای از مشیّت تا این عالم هسنتند روند و دارای خزائن عالیهو در نهایت به سوی آن بالا می

ها نزول یافته از عالم بالا هستند. از رنگ 5ها همان رنگ هستند.که در تمام آن خزائن آن

جا پیش دی خود دارای وجودند. و نور فقط مُظهر آنان است و بحث را تا بداناین رو به خو
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در آیننده بنه آن خنواهیم  سنت کنهبرد که رنگ خود نشانی از مَظهر وجود حق تعالیمی

 پرداخت.

های دنیا فقط از باب این که به صبغه خناک اند و رنگها کل عوالم را فراگرفتهرنگ

ها در عوالم دیگر بر اسنا، ننوع ل مشاهده هستند. پ  رنگدر آمده در دید خاکی ما قاب

ها در دنیا نازل شده از عالم مثالنند. بنرای تطبینق و تصندیق شوند. رنگجسم پدیدار می

تمسک یافته، معتقد است خزائن عالم  9«أٍم ُوُ فَ  ٍِ َد َر  َِ ََّل ِِ  ُِ لُ زِّ نَ ا نُ فَ  ََ »نظریه خود شیخ به آیه 

 باشد.مثال و تمام پدیدارها از جمله رنگ نزول یافته از عالم مثال می

 رابطه نور )شفافیت( و رنگ

نور مُظهر رنگ است و درخشش و تابش صفتی سَوای رنگ است و بر رنگ عنارض 

رنگ و نور بماننند »کند. کند پ  درخشندگی رنگ را آشکار میشود و آن را بَرّاا میمی

نور و رنگ بر « جسم هستند و روح؛ زوجیت بین رنگ و نور. نور تقویت کننده لطافت رنگ

خلاف ترکیبا  دیگر مثل بو و رنگ از جن  واحدند و بر یکدیگر تأثیر دارند. نور رننگ را 

تر اسنت از لطافنت کند تا بتواند ظهور یابد؛ پ  چون به فاعنل منؤثر نزدینکتقویت می

باشد و کمی لطافت رنگ را تقویت، و نقش روح را برای جسم بازی تری برخوردار میبیش

نماید. پ  شخصاً متفاو  و جنساً کند. لیکن رنگ، نور را ضعیف کرده آن را کثیف میمی

 2کند.یکسانند. بنابراین رنگ، نقشِ روحانیت و روح، نقشِ رنگ را بازی می

 هااجسام مرکب و رنگ

هنا کنه قابنل دارای رنگ است چه دیده شود و چه دیده نشنود. آنهر جسم مرکبی 

شوند به مبدأ نزدیکترند؛ لنذا نیازمنند ها که دیده نمیی خاکی و آنرؤیت هستند به صبغه
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هنا بنا عنالم مکاشنفه قابنل دریافتنند. کنه آنچشمی غیر از صبغه خاکی دارند گنویی آن

ٌَب] ِصَِغ َلب َِ  1[َنصَاُغها 

 نورذو وجهین رنگ و 

ی یکندیگر قنرار گرفتنه و رنگ و نور هر دو ذو وجهین است؛ یعنی هنر دو واسنطه

گیرند. بنابراین پدیدار رننگ اهمینت حیناتی دارد؛ زینرا کنه موجب ظهور یکدیگر قرار می

خداونند در  2ای دو وجهی به مانند ربّ و مربوب در آن در نظنر گرفتنه شنده اسنت.رابطه

رفی نمود و این گنج برای آشکار شدن نیناز بنه ینک حدیث قدسی خود را گنج مخفی مع

 باشد. مظهر، یک مربوب دارد که او را نمایان سازد و این تأویلِ رنگ، به صور  مطلق می

نورکه قبلا اشاره شد جذابیت کار شیخ آن است که تأویلی زیبا از رنگ سرخ کنه اما همان

گویی به عنوالم بالنایین پرکشنیده و بنا  به دنبال مطلق رنگ آورده است، را بیان داشته، که تو

تری و ادراک بالاتری دسنت یافتنه اسنت. مکاشفه و حضور به تأویل رنگ قرمز با دید گسترده

پ  تأویل و رمزخوانی رنگ سرخ را تا پنج گام پیش برده و گفته است که بیش از این ینارای 

فرمایند: نورکه قرآن کنریم میداشته است. زیرا همانفهم دیگران نیست وگرنه آن را بیان می

ِِ َفرَددَ  » ِمثِور َِ ئنا  َِ ی َ لأ  َِّ نَفَد َکِوماُت ِ َُ ٌُ َقََل َ   ی َلَنِفَد َلَح َّ َِ ٌُ ِفدَدَ  ِلَکوماِت  اگنر »، «َلأکاَ  َلَح

دریا برای کلما  پروردگارم مُرَکَب شود، پیش از آن که کلما  پروردگارم پاینان پنذیرد، قطعناً 

 9«، هر چند نظیرش را به یاری بیاوریم.یابددریا پایان می
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 خاص الخاص 

شیخ در مرحله اول رنگ سرخ را دارای تأویل دانسته آن را نازل شده از عالم مثال بر 

ورزد که چون کتاب خدا دارای تأویل است پ  رنگ شمرد. وی بر این نکته اصرار میمی

، و بنا همنین قنو  بنه باشندسرخ هم که یک کلمه از این کتاب است دارای تأوینل می

ای، پرده شود. وی در این سفر مکاشفهمکاشفه چهار مرحله باننی رنگ سرخ رهنمون می

دارد. به دلیل چهار کیفیت و چهار نبع در عالم، چهار رنگ را از تأویلا  رنگ سرخ بر می

ِ  َلورِ سرَحانِ »کند و رنگ قرمز را نبیعت کونی دانسته که با حدیثی قدسنی اثبا  می
ٌَء ٍنظٌ َلیها َنظٌ َلهیَِ ٍذََت َ صاِت فا به خشم و غضب و یا آتنش « خوق یاقأُِ َلخض

توان اشاره نمود. و در آخر رنگ سنرخ و یا ریاست و یا سیاست و نقبا و شمشیر یا م  می

 را رکن زیرینِ سمتِ چپِ عرش که همان مُلک است به تأویل برده است.

ر هنگام شهادتشان که محاسن ایشنان بنه خنون اما بانن این رنگ را، سیدالشهدا د

آغشته شده بود. و برای اثبا  این مدعا هم به لحظا  شهاد  و رنگ رخسنار ایشنان در 

اند و هم این که با حدیث معروفی کنه بنرای لبنا، ایشنان از هنگام شهاد  اشاره کرده

منان ولاینت و کند. باننِ تأویل رنگ سرخ هبهشت آورده و یا قصرهای ایشان استناد می

 معنای ولایت همان رحمت است. 

 تأویل بُعد ظاهری رنگ سرخ

به گفته شیخ رنگ سرخ، رنگی است که از حرار  و یبوست در جسنم کنه مقتضنی 

ها همراه با لطافت و رقت و شنفافیت اسنت، حنادث گردینده گرد آمدن اشیاء و تراکم آن
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تمنام نورهنای قرمنز و سنرخیِ  ست.رنگ سرخ در این عالم دارای تأویلا  زیادی 1است.

  2ها همگی از تأویلا  این رنگ هستند.سرخ

 بُعد باطنی رنگ سرخ

بانن رنگ سرخ سید الشهداست و این را با شاهدانی از روایا  تأکید کرده است بنه 

 3.از پیامبر مانند روایت نلب لبا، حسنیین

 بُعد باطنی تأویل رنگ سرخ

است و باننِ آن به سه چیز تعبینر شنده؛ ابتندا  از نظر شیخ تأویل رنگ سرخ نبیعت

جبرائیل؛ است و جلوه نبیعت پیامبر است که حامل رُکنِ پایین سمت چنپ عنرشِ رُکننِ 

کنه  خلق است. دوم قائم به اعتبار خون ریختن و حمله بردن؛ و سوم به امام حسنین

د چنون کنه در شنوبنفسه چند صد دشمن را به هلاکت رساند و یا به ظاهر ولی تأویل می

شود، به جهت کثر  خونریزی. و باب بانن ولی رحمت است یا به اصحاب قائم تفسیر می

 4فهمد جز کسی که آتش عشق بر قلبش نفوذ کرده باشد.این تفسیرا  را ک  نمی

 تأویل باطنی رنگ سرخ )تأویل الباطن(

بود به عقل مقهور  یل رنگ سرخ را که همان امام حسیندر این مرحله شیخ تأو

که عقل است و نف  امناره  ویل نمود. و قتالی بین امام حسینبه دست نف  اماره تأ

 5که آن را تعبیری برای دشمنان ایشان در نظر داشت.
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 باطن الباطن

ای از کلما  خداوندی به مانند ها که کلمهدارد رنگاما شیخ در این مرحله اذعان می

دش سمنانی انن کثیری است که وی این بوانن به روش استکلما  قرآن است دارای بوا

 9کشانده، معتقد است که احدی یارای آن را ندارد، که بتواند درک کند.

ها، خصوصاً رنگ سرخ، از این رو شیخ ما پ  از مبادر  به تأویل پدیدارشناسی رنگ

کنه بنه اشنار  یابد، به هفت عنالم های باننی قرآن کریم جریان میکه پا به پای تأویل

 دارد. سمنانی از آن ذکر کرده، هفت عالم را برای تأویل رنگ به مانند تأویل قرآن بیان می

چه ما زمینیان از قرآن پ  از تنزّلش به عالم اجسام )که با رنگ سرخ از آن تعبیر آن

« قشنر»چه در این شرایط فقط آخرین  -کنیم، فقط ظاهر قرآن استشده است( درک می

شنهرهای »کنیم. آن چه را که ]از قرآن در عالم اشباح[، عالم مثال، عنالم رک میآن را د

های ملکو  درک )جابلقا، جابرصا، هورقلیا( یا عالم صور « های خضراء[زمردین ]یا مدینه

کنیم، از آن به بانن تعبیر شده است. آن چه در ملکو  یا عالم نفو، )که با رمز ننور می

کنیم، موسوم به باننِ بانن )بناننُ البنانن( اسنت. است( ادراک میسبز از آن تعبیر شده 

کنیم، باننِ بانن بانن چه در عالم ارواح )که با نور زرد از آن تعبیر شده است( فهم میآن

چه از مراتب عالم انوار )که با رمز نور سفید از آن تعبیر شده )باننِ بانن البانن( است. آن

 هارم ]باننِ باننِ بانن البانن[ است. کنیم، بانن چفهم می است(

چه ما قادر به درک آنیم( در قیا، با علم مبدأ ما و نخستین همه اینها )یعنی همه آن

به عبار  دیگر هر بناننی کنه منا درک «. مبادی وجودی مان، ]فقط[ قشر و ظاهر است

؛ زیرا نسنبت کنیم در قیا، با چهارده معصوم و در قیا، با فهم آنان، فقط ظاهر استمی

مانند. ترین جزء وجود ما، با وجود آنان، به نسنبت جسنم بنا روح منیعقل ما، یعنی لطیف

توان بنابراین، اگر کلام عقلی، کلام روحی، کلام نفسی، کلام مثالی و کلام جسمی داریم می
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 ها، در هر یک از مراتنب ینا هنر ینک ازها، با خود آنهای آنها را با کلامنسبت این کلام

  9ها از عالمی به عالم دیگر، دریافت.تجلی یا تنزّل آن« مقاما »

برای عارف تنا  گردندیم یبه شاخص لیها تبدرنگ یرانیکربن درعرفان ا هانری ریبه تعب

تنهنا عنالم  فراسوی زمان اسنت و . اوردیرا به داوری گ شیخو یعرفان یمقام نوران لهیوس بدان

و  ابدییدست م یسخت به توازن یاضتیر و سلوک اوست. عارف پ  از ریس دهنده رنگ جهت

بننابراین  4.شنودیانعقناد و انحلنال نفن  او دگرگوننه من بسط وقبض و یائیمیک هایاز روش

توان نتیجه گرفت که هانری کربن در آثار خود از روش حکما که برگزیده اوست بنه دلینل می

ی از غرب به شرا سفر کرد، تا حقایقی که در عنالم روحیا  خودش استفاده برده است. زیرا و

هستی وجود دارد را به خوبی دریابد. و این همان روش حکماست در به دست آوردن حقیقنت. 

شناسی نمود. گونه اول که همان روش عام است کنه توان به دو دسته گونهاما این روش را می

ج جستار مورد مطالعه قنرار گرفنت. ذکنر مورد استفاده حکما در همه آثار ایشان است که در پن

این نکته ضروری است که این جستارها از گستردگی خاصی برخوردار اسنت، کنه لنازم اسنت 

هریک در یک مقال جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. اما گونه دوم که روش خاص حکماست و 

نامیده شنده اسنت. ای، رمزشناسی متفاوتی بیان شده است، خاص به دلیل این که در هر پدیده

ها بهدلیل خاص بودگی توصیفا  از شیخ محمد کریم خان پرداخنت این مقاله به مبحث رنگ

که مورد توجه هانری بوده است. که خود به دو دسته خاص که در پنج مرحله و خاص الخاص 

ها که همان انسان کامل است، رسیده اسنت. در نتیجنه که آن هم در پنج گام به حقیقت رنگ

ه به هستی و یا همان عالم کبیر نگاه به عالم صغیر در حد کمال یعنی همان انسنان کامنل نگا

 ای از وجود خداست که برای دیده شدن او را آفرید. است. و انسان کامل جلوه
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 گیرینتیجه

از شیخ محمد کریم کند به نریق زیبائی کربن در مبحث رنگ که با نور همراهی می

خان کرمانی که بهترین و رساترین تفاسیر عرفانی را در این مورد دارد، سنخن بنه مینان 

آورد. وی این پدیده را دو بخش کتاب الیاقو  الحمراء که شیخ نگاشته اسنت بررسنی می

نماید: الف( پدیده رنگ به نور مطلق. و ب( پدیده رنگ سرخ. در هر دو پدیده رنگ به می

ن یک جسم لطیف در نظر گرفته شده که فرای از رنگ جسمانی در عالم منادی کنه عنوا

 نماید.باشد، رنگ در عالم لطیف را بررسی و تأویل میصبغه خاکی دارد و کدر می

تر، کنند و هر چقدر که به مادیّا  نزدیکها از عالم مثل نزول میبه اعتقاد شیخ رنگ

تر خواهد بود. وی تر باشد، نورانیفیاض بخش نزدیککدر؛ و هر چقدر که به عالم و مبدأ 

داند، نه مُوجد رنگ. بر خلاف همه فیلسوفان کنه ننور را موجند نور را فقط مظهر رنگ می

باشنند، حتنی در عنالم هنا موجنود میدانند. و این اعتقاد که در همه عوالم رنگرنگ می

گونه که در عالم دنیا ند. همانی ادراکی خود درک شوجبرو  و ملکو . ولی باید با صبغه

شود. و در عالم علوی و ملکو  با خیال فعنال و ی خاکی دارد، درک میبا چشم که صبغه

از نریق مشاهده شهودی و حضوری درک خواهد شد. و چنون جسنم لطینف بنه الطنف 

شود برای ظاهر شدن نیاز به نور ندارد ولی هر چه به زمین نزدیک گنردد نیناز نزدیک می

 نور دارد تا دیده شود. به 

باشد کنه شنیخ کرمنانی بنه میان رنگ و نور رابطه دیالکتیکی و دونرفه موجود می

فرماید: که داند. و بنابر حدیث گنج میشد  این رابطه را ذو وجهی یعنی ربّ و مربوبی می

 گونه که در رنگ و نور، اینن دواین رابطه بین ربّ و مربوب به معنای این است که همان

برای موجود شدن به یکدیگر نیاز و رابطه دارند پ  بنده و ربّ نیز بنرای ینک رابطنه در 
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گیرند و این یعنی این که بنده برای موجود شدن نیاز به ربّ، و ربّ برای کنار هم قرار می

شناخته شدن و نمایان شدن بنده را خلق نمود. و این یعنی اوج خودشناسنی عرفنانی کنه 

ای تا خود را بشناسی که در پ  آن از وجود خداوند هستی و آفرینش شدهای بدان تو ذرّه

حقیقت خداوند را درک کنی البته به میزان درک خود. و تو برای این که بتوانی واقعیت را 

ها برتر، خود تو هستی و باید خنود را از درک کنی باید رفع حجب نمائی و از همه حجاب

خود نوعی وحد  است که در عین کثنر  وجنود دارد.  رسد اینمیان برداری. به نظر می

انند. و در اند، ربّ و مربوب نینز از ینک جن گونه که رنگ و نور از یک جن زیرا همان

شوند و این رابطنه بنین ربّ و مربنوب نینز یابند و نورانی میجایی دیگر با هم وحد  می

 شد. )درست به معنای روح و بدن(بامی

ها برخلاف فیلسوفان در نظر عرفنا بنه چهنار شود که تعداد رنگدر این جا فراموش ن

شود. و گاهی هشت رنگ، پ  فقط سیاهی و سفیدی ها تبدیل میرنگ به وسیله واسطه

رنگ نیست بلکه چهار رنگ بنابرکیفیا  چهارگانه خلقت وجود دارد. که این تنها گشتالت 

ود دارد و این ذکر یعنی همنان باشد و در هر عالم ذکری وجها میو صور  ظاهری رنگ

 امام معنوی.

اما در مورد رنگ قرمز که به مانند قرآن کریم، شیخ محمد کریم خان کرمانی از پنج 

آورد. و هر رنگ را در حقیقت )پیامبر وجنود تنو( کنه از سنمنانی گام صحبت به میان می

ی و یک امام (پ  هر رنگ با یک رکن نبیعیا  و یک فرشته فلک9داند. گرفته است می

که اشاره به لبا، ایشنان در بهشنت و  ق دارد. و رنگ قرمز با امام حسینباننی تطاب

و بهشنت  لحمراء، قصد از یاقو ، امنام حسنینرنگ خون ایشان و در نهایت یاقوتة ا

وجودی انسان است باید او را بشناسد و او را  امام حسین که باشد. در نهایت بحثمی

شناسد در یک جنگ معننوی امنام یاری نماید و اگر هوای نف  و یا همان نف  اماره را ن

گردد. در وجودی ما کشته خواهد شد. و باز پای گنج مخفی مطرح و ایجاد می حسین
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گر تقسنیم شنده ها میان سه اسم الهی دیدهد که چگونه رنگنهایت شیخ ما توضیح نمی

چه در ابتدا بنه عقنول گیرد که انواع معرفت را حد و پایانی نیست. آناست، ولی نتیجه می

شود، علم ظاهر است. پ  به تدریج، علنم رو بنه ترقنی اند، افاضه میچنان ناقصکه هم

هنا بنه مقصنود شود. پ  این کلما  ناچیزِ مختصر را کنه بنا آنها افاضه میبانن به آن

شاره کردم، فهم کن. سپ  ظاهر، دگرگونِ به بانن و بانن، دگرگون بنه ظناهر خویش ا

گردد، به دلینل شود و همانا باننِ بانن در بطون، به دلیل ظهورش در ظهور، نهان میمی

 ماند.شدّ  ظهورش مخفی و به دلیل شدّ  نورش، مستور می
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