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  چكيده

هاي گوناگون، تقدس و رازآميزبودن عدد هفت به خَلـق           از ديرباز در فرهنگ   
در .  كه بعضي از آنها همسو با يكديگرند       است هديانجامهاي بسياري    هفتگانه

 دستيابي به اهدافي در راستاي  منظور  بهها   اين ميان، خَلق بعضي از هفتگانه     
 كـه  هـستند عرفا از جمله كساني  . ها و تعاليم پديدآورندگان آنهاست     انديشه

ه ويـژه مبـذول داشـته             به عدد هفت و جلـوه      انـد و در     هـاي رمـزي آن توجـ
نجـم رازي نيـز از      . هـا را يافـت     هايي از اين هفتگانـه      نمونه وانت يمآثارشان  

وي در طـرح    . عرفايي است كه به اين امر عالقه و توجه ويـژه داشـته اسـت              
كنـد و    نظرية اطوار دل، به همسويي هفت طور دل و هفت آسمان اشاره مي            

  كه با سيارة همپاية آن در آسـمان        شمارد هايي را براي هر طور برمي      ويژگي
از ديدگاه مـا    . هاي سيارات دارد   يژگيو  به از آگاهي وي     نشان و استيكسان  

ت                در » خودشناسـي «هدف نهايي وي از طـرح ايـن همـسويي، بيـان اهميـ
است؛ زيرا خدا در درون خـود انـسان اسـت و هفـت              » خداشناسي«راستاي  

. هاي دل اوسـت  آسماني كه بايد براي رسيدن به خدا بپيمايد، همان آسمان         
. سان عالَم صغير است و آنچه در عالَم وجود دارد، در انسان نيز وجود دارد              ان

در اين نوشته با گذاشتن هر طور دل و سيارة مرتبط با آن در كنار يكـديگر         
  هاي مشابه آنها به تبيين انديشه و هدف نجـم رازي پرداختـه              ويژگي انيب و

 سـوي نجـم رازي،       به نورهاي رنگي مطرح شده از      در اين راستا،  . شده است 
ايـن نورهـا   . كه تنها با حواس دل دريافتني هستند، نيز اشـاره خواهـد شـد        

  .سالك در پيمودن مسير خداشناسي دارندنشان از جايگاه و مرتبه 
نجم رازي، هفت طور دل، هفت سياره، خودشناسي، خداشناسـي،          : ها كليدواژه

  .نورهاي رنگي

                                                

∗. E-mail: D_sparham@yahoo.com 
∗∗ . E-mail: z_khodayari@yahoo.com 
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  مقدمه

ايـن   .اسـت  دهيانجامهاي بسياري     بشر به خلق هفتگانه    ي عدد هفت در ذهن    رازناكتقدس و   
، در مـوارد  هـستند هاي خـاص خـود   هاي گوناگون با ويژگي   ها هرچند متعلّق به فرهنگ     هفتگانه

هاي عرفاني آن   در فرهنگ ايران زمين و در آموزه      . متعددي با يكديگر همسويي و همساني دارند      
ايـن جـستار   . هاي رمزي و متعلّقات آن شـده اسـت     هاي به عدد هفت و جلو      نيز عطف توجه ويژه   

 و بـين ملـل مختلـف را دنبـال           هـا   فرهنـگ ها در    سوية تقدس عدد هفت و يا برشمردن هفتگانه       
رهيافـت اصـلي ايـن نوشـته     . كند، چون دربارة آن كُتُب و مقاالت بسياري نوشته شده است         نمي

 عرفـاي ايرانـي   نيتر شاخص يكي از وانعن بههاي نجم رازي بررسي عدد هفت در انديشه و آموزه      
است كه در مقطعي از تاريخ تصوف بيشترين سهم را در تربيت و گسترش تعاليم صوفيه داشـته                  

هـاي تعليمـي وي، در      اين نوشته نقش و تأثير كليدي عـدد هفـت را در انديـشه و آمـوزه                . است
  .راستاي خودشناسي و در نهايت خداشناسي روشن خواهد ساخت

بيشتر عرفا از جمله    . هاي تعاليم آن است   هاي اساسي عرفان و از دغدغه      سي از آموزه  خودشنا
تواند خدا   س خود را آنچنان كه هست بشناسد، مي       عربي و احمد غزّالي معتقدند اگر انسان نَفْ       ابن

به عبارت ديگر،خودشناسي يگانه راه رسيدن بـه كمـال و   ). 245: 1378، جونير(را هم بشناسد    
شـدن بـه تنـاظر ميـان          اللّهي به انسان، قايل    دادن صفاتي همچون خليفة   . خداوند است وصول به   

، همگي  )365: 1390،فرفروزان(1»هِتِوري ص لَ ع م آد قَلَ خَ إنّ اهللاَ «عالم اكبر و عالم اصغر و حديث        
 تقويت و تثبيت اين انديشه است كه انسان براي شـناخت خداونـد بايـد ابتـدا خـود را                     منظور  به

آنچـه از عجايـب ملـك و در     «: گويـد  سمناني مـي  . بشناسد؛ زيرا او خالصه و عصارة هستي است       
سـمناني،  (» بينـي  بيني، بيرون از تو نيست، همه را در مملكت اَنفُس خود مـي             مقام مشاهده مي  

  :گويد و يا عارفي ديگر مي) 162: 1369
   هرچه در عالم هستستين تو بيرون زِ«

  » كه توييخواهي خود بطلب هر آنچه در
انـسان تـصويري از خداونـد را در    . چراكه انسان آينة جمال شاهي و نسخة كامل الهي اسـت    

تم در دل اسـت؛ زيـرا                     كـه نجـم رازي      همانگونـه درون خود دارد و تصوير خداونـد بـه طـور حـ 
: 1379نجـم رازي،    (» توانـد در آنجـا نفـوذ كنـد         دل تنها جايي است كه شيطان نمي      «: گويد مي
77.(  

 لكـن اليـسعني أرضـي و ال سـمائي و     «: هم به همين دليل است     »دل«تأكيد بيش از حد بر      
اگرچه تجلّي خداونـد    «: نويسد  مي جونير). 113: 1390،فروزانفر (2»يسعني قلب عبدي المؤمن   

 شـرح دادنـد؛ زيـرا       قرآنـي در قلب انسان يك راز است، صوفيه آن را با تعبيرات استعاري صـرفاً               
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قلـب انـسان را محـلِّ      و حـديث، قـرآن  .وناني قادر بـه دادن هـيچ كمكـي نبـود    ميراث فلسفي ي 
  ).156: 1378،جونير( »دانند بيشترين تقرّب بين انسان و خدا مي
ـ    س كه همان نَفْ   گانة نَفْ هاي سه  هانري كُربن در توضيح چهره     اره، نَفْ ـ     س امـ س س لوامـه و نَفْ
آن   خطـاب بـه    قـرآن است كـه در     ) قلب( دل س مطمئنّه همان  مطمئنّه است، معتقد است كه نَفْ     

اي و پذيرفتـه   به سوي پروردگـارت بـازگرد، آنگـاه كـه پذيرفتـه     ! يافتهس آراماي نَفْ«: است آمده  
اَرزِ قطب كـه آسـتانة   اَرزِ عرش است؛ هم  باري دل هم  «: گويد و مي  )102: 1383كُربن،(3»اي شده

  ).119: همان(» فراسوست
او . شـمارد  كند و آن را برترين عضو آدمـي مـي   اشاره مي » دل«ت  پيوسته به اهمي   نجم رازي 

  محـل، از انسان هـيچ 4»كَتَب فِي قُلُوبِهِم الْإِيمانَ   «از اينجا فرمود  «: داند را مظهر معرفت مي   » دل«
 »نيافـت االّ دل   » مقـرّبين األصـبعين   «قابل كتابت حق نيامد، االّ دل، و هيچ موضـع شايـستگي             

  ).147و 1379:146نجم رازي، (
نجـم رازي در  . به رهيافت اصلي موضوع ايـن جـستار پرداخـت    توان يمبا اين تمهيد، اكنون  

كند كـه     اشاره مي    مرجع ادراك حقيقت به نورهاي رنگي      نيتر  مهم عنوان  به »دل«تبيين جايگاه   
) افالك هفتگانـه  (اين نورهاي رنگي كه با رنگ سيارات        . قابل ديدن است  » دل«با حواس باطني    

از زمان نوافالطونيان تـا روزگـار   . هاي تالقي عالم اكبر و عالم اصغر است   پيوند دارد، يكي از جلوه    
  عالم اصغر و بـه لحـاظ روح و بـاطنْ           آدمي را به لحاظ جسم و ظاهرْ       ،الدين، عرفا و متكلّمان    نجم

  :مشهور است كه) ع(اند و اين بيت منسوب به اميرالمؤمنين علي  عالم اكبر خوانده
  ـرٌــيـغِـــرْم صـزْعـم أنَّك جِـــأتَـ«

  5»برُــم الْأَكـــالَــوي الْعـطَــك انْــو فِي

كه گيتي را به لحاظ صـورت، عـالم اكبـر و بـه جهـت بـاطن و حقيقـت، عـالم اصـغر                         چنان
 باشـد،   باشد، آدمي عالم صغير است و اگر نظر بـه حقيقـت   صورت  بهبنابراين، اگر نظر    . اند دانسته

  -ــ كـه دل سـويداي لطيـف آن اسـت          اكنون بايد گفت اگر باطن آدمـي       .آدمي عالم كبير است   
 تكوين است، بايـد از دل آدمـي   پس آنچه را كه در هستي و جهانِ        تر از صورت گيتي باشد،     فراخ

هاي يكـي در ديگـري        هستند كه صورت    هاي متعاكس  جهان و دل آدمي همچون آينه      .بازجست
ايـن   .انـد  دادهنـام  » انسان مبـسوط «از اين روست كه اهل معرفت، طبيعت را  . گردد منعكس مي 

 دل آدمـي چگونـه قابـل        با بـاطنِ  ) طبيعت(همساني و پيوند ظاهر و باطن در صورت عالَم كبير           
اين   بيان ارتباط ميان سيارات و اطوار دل،       با و »هفت«انطباق است؟ نجم رازي با توسل به عدد         

  .كند  تشريح ميين چنانطباق را
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  شباهت دل و عرش) 1

دل در تن همچون عرش است      «: ديگو يم »دل«و  » عرش« رازي در بيان شباهت ميان       نجم
ت در عـالم اصـغر اسـت و عـرش            دل محلِّ ظهور استواي صفتِ    . در جهان  محـلِّ ظهـور      روحانيـ 

ورش و تصفيه ترقّي كنـد      دل اين استعداد را دارد كه با پر       .  رحمانيت در عالم اكبر    استواي صفتِ 
 عرش به عالم ملكـوت و  يك رويِ. نداردو محلِّ استواء صفات ديگر شود، ولي عرش اين شعور را     

، از طريـق عـرش      برسدروي ديگر آن به عالم جسم است و هر فيضي كه بخواهد به عالم اجسام                
از عـالم روحـاني    را ها ضيفدل هم يك روي به عالم روحانيت دارد و يك روي به جسم، و  . است
 ارواح راهـي بـه دل       خداوند از ملكـوتِ   « :گويد وي مي ). 187ـ189: 1379نجم رازي، (» رديگ يم

 فيض كـه از عـالم   س راهي به قالب تا هر مددِس و از نَفْ و از دل راهي به نَفْ      است گشادهبندگان  
. سب آن پديد آيـد  عملي منا، قالب بر و برسدس به قالب    رسد، از طريق دل و نَفْ      غيب به روح مي   
رسـد   س و دل به روح مي     ، از طريق نَفْ   ديايببر قالب پديد    » عملي ظلماني نفساني  «در مقابل اگر    

» شـود   راه روح به عالم غيب بسته مـي كند و به اندازة آن حجاب      و نورانيت روح را در حجاب مي      
  ).161ـ162: همان(

  دل و نورهاي رنگي) 2

كه جـسم حواسـي دارد، دل هـم    همچنان. ر ارتباط است دل واسطي است كه با عالم غيب د       
 و اسـت دلي كه پنج حس او كار نكند فاسـد          . كند حواسي دارد كه عالم غيب را با آنها درك مي         

كـردن حـواس    تـصفية دل همـان سـالم       .تواند كالم خداوند را شنيده، طعم ايمان را بچـشد          ينم
 :هاي عرفاني را درك كـرد       رنگ حالت  انتو يمبا اين حواس است كه      ). 192ـ194: همان(اوست  

ها و بينش    شوند؛ زيرا اكنون ميان رنگ     ها به او نموده مي     هاي مينوي با رنگ    از اين پس، راستي   «
  ).124: 1383كُربن، ( » است نوايي پديد آمدهدروني او هم

 باور  وي بر اين   .الدين كبري است   سخن به ميان آورده، نجم     اولين كسي كه از نورهاي رنگي     
شـود كـه آن نورهـا        يمـ  روبـه رو  است كه انسان عارف در سير و سلوك خويش با نورهاي رنگي           

 در آن قـرار  كـه  يا  سـالك را از مرحلـه  ها رنگاين . نشان از پيشرفت وي در مراحل روحاني دارد      
د هاي نورهاي رنگي، به مفهوم راستين واژه، شـاه  از اين روست كه احساس«: كنند دارد، آگاه مي  

نماي ديـدن  كند، و پيش مان بدان ارزش پيدا مي هستند ـ شاهدان آنچه كه هستيم و پنداربيني 
بـه   مرصـادالعباد پـس از وي شـاگردش نجـم رازي در            ).118:همان(» شخصي "شاهد آسماني "

البتّـه در ترتيـب ايـن    . كنـد  در منازل و اطوار و حاالت سالك إلـي اهللا تأكيـد مـي         ها  رنگوجود  
همچنين بايـد از عالءالدولـة       .خورد هايي به چشم مي    ميان استاد و شاگرد اختالف     نورهاي رنگي 

وي در   .دهـد  سمناني نام برد كه پس از نجم كبري و نجم رازي از وجود نورهاي رنگي خبر مـي                 
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دهـد و چينـشي      ، هفت لطيفة دروني را با هفت رنگ تطبيق مي         )اُرگانومي( ي عرفاني شناس اندام
دليـل   اخـتالف نظرهـا نـه بـه        نمانـد البتّه ناگفتـه     ).181:همان( كند عرضه مي متفاوت از آن دو     

 .بلكه اخـتالف در دريافـت و زاويـة نگـرش اسـت      اختالف در مكونات عالم غيب و شهادت است،    
ا در ايـن مقـال                        بررسي اختالف نظر سه عارف ياد شده خـود بـه جـستار ديگـري نيـاز دارد، امـ

و اما الوان انوار، در هر مقام آن انوار         « :گويد وي مي  .شود  مي همچنان سخنان نجم رازي پيگيري    
ـ          كه مشاهده افتد، رنگي ديگر دارد به       س نـوري اَزرق  حسب آن مقام، چنانكِ در مقام لـوامگي نَفْ

ـ           ـ   پديد آيد، و آن از امتزاج نور روح بود يا نور ذِكر با ظلمت نَفْ س س، از ضـياي روح و ظلمـت نَفْ
ـ    نوري ازرق تولّد كن    س كمتـر شـود و نـور روح زيـادت گـردد، نـوري سـرخ        د، و چون ظلمت نَفْ

س نمانـد، نـوري    مشاهده افتد، و چون نور روح غلبه گيرد نوري زرد پديد آيد، و چون ظلمت نَفْ               
و ... سپيد پديد آيد، و چون دل تمامي صافي شود نوري چون نور خورشيد بـا شـعاع پديـد آيـد                  

مشاهده با ذوق شـهود آميختـه شـود، و چـون نـور حـق        دازد،چون نورِ حق عكس بر نورِ روح ان      
ضـدي  مثلـي و بـي  حـدي و بـي  كيفيتي و بيرنگي و بي حجبِ روحي و دلي در شهود آيد، بي        بي

گويد كـه ايـن نورهـا از صـفات لطـف و           وي مي . »آشكارا كند، و تمكين و تمكّن از لوازم او شود         
: 1379نجـم رازي،    ( »آورد  سـياه را پديـد مـي       صفات قهر و جـالل خداونـد نـوري        . جمال است 

  ).306ـ307
كه عقـل   ) پارادكسي(نما   تعبيري است متناقض   كه در اغلب كُتُب صوفيه آمده،      اين نور سياه  

در حقيقت، اين نور سـياه آخـرين مرحلـة مكاشـفه اسـت و در               . قادر به درك واقعيت آن نيست     
اين نور سياه را نبايد با تاريكي مـاده يكـي           . دهد سلوك سالك نشان از جايگاه معنوي برتري مي       

. اهللا است دانست، بلكه تاريكي ماده در ابتداي راه است و نور سياه در پايان راه و هنگام فناي في                 
  :گويد  ميگلشن رازاين سياهي همان است كه شبستري در 

  به سان چشم سر در چشمة خَور    بـود نـورِ خِـرَد در ذات اَنــور«
  بصــر زِ ادراكِ او تاريك گــردد    مبصر در بصر نزديك گرددچو 

  » آب حيات استبه تاريكي درونْ    سياهي گـر بداني نورِ ذات است
  )79: 1382شبستري، (

سياهي كه در مراتب مشاهدات ارباب كـشف و شـهود           « :گويد الهيجي در شرح بيت آخر مي     
ه از غايت نزديكـي، بـه صـورت سـياهي و     آيد، نور ذات مطلق است ك   در ديدة بصيرت سالك مي    

تاريكي در بصر او پيدا آمده و در درون آن تاريكي نور ذات كه مقتضي فَناء است، آب حيات بقاء           
  ).171:همان(» باهللا كه موجب حيات سرمدي است، پنهان است

بـه   و جانـب نمـادين آنهـا سـخن           ها  رنگ از ترتيب    6هانري كُربن با استناد به آثار نجم رازي       
، )نـشانة احـسان   (، آبـي تيـره    )نـشانة ايمـان   (، زرد )نشانة اسالم (سفيد«: گويدآورد و مي   ميان مي 
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نـشانة  (، نور سـياه  )نشانة معرفت عارفانه(، سرخ)نشانة ايقان(، آبي نيلي)س مطمئنّه نشانة نَفْ (سبز
  ).158و 157: 1383كُربن، ( »)عشق شور زده

  هفت طور دل) 3

پـردازد، بـه ارتبـاط       اي فراگير به اهميت دل و حواس آن مـي          ونه به گ  آنكهنجم رازي پس از     
و ...دل را هفت طـور بـه مثابـت هفـت طَبـق آسـمان اسـت                  « :گويد رسد و مي   آسمان و دل مي   

همچنانكِ هر طبقه از آسمان محلِّ كوكبي است، سياره تـا هفـت آسـمان محـلِّ هفـت كوكـب                
  و بِهنِ الـذَّ  عـادِ منٌ كَ ادِع م اسالنَّ« ديگرست كه    سياره است، هر طور از اطوار دل معدن گوهري        

  ).195: 1379نجم رازي، (» 7»ةِضَّالفِ
. دهـد   يمـ  سلوك پيوند    مراتب   بهو آن را     ديگشا مي» اطوار دل «ترتيب، بحثي با عنوان       بدين

ر شـايد د . كند نجم رازي بر اين باور است كه فقط دل و حواس اوست كه اين مراتب را درك مي      
ي عدد هفت است كه     رمزگونگدليل تقدس و جانب       آيد كه وي تنها به     نگاه نخست چنين به نظر      

ـ  كند، اما با دقّت نظر درمي    به هفتگانه بودن اطوار دل تأكيد مي       پنـداري بـين    همـذات  كـه  ميابي
. اي داردي ويـژه شناس صرف يك تشبيه براي تقريب به ذهن نيست، بلكه جانب         ،اطوار دل و فلك   

هـاي   و سـيارات از سـويي و ويژگـي         هاي هفت آسـمان     و ژرف از ويژگي     جم با بيان نكات دقيق    ن
تقابـل افـالك   . نهـد  بيني خاصي را پيش روي مـا مـي     اي از جهان   اطوار دل از سوي ديگر سامانه     

هـاي طبقـة همپايـة       رسد كه هر طورِ دل همان ويژگـي        وي بدان پايه مي    هفتگانه و دل در بيان    
جانبه نيست، ولي حقايق مورد نظـر         ،گرچه اين تشابه و تطابق همه     ابديب ميان سيارات    خود را در  

 كـه   ���&#� �  �%���� وي در   . دهـد  را به مخاطبي كه آشناي اين معاني رازورانه باشد، انتقـال مـي            
خواهـد بـه درگـاه       كشد كه مي   اي نمادين است، دل خود را همچون كبوتري به تصوير مي           رساله

گـذرد كـه در رازگـشايي پايـان          اين كبوتر در سفر خود از هفت بـساط مـي          .  برود سليمان كبريا 
يكـي نيلـوفري و دوم      «:  به ترتيب چنين اسـت     ها  بساطرنگ  . داند  آنان را هفت آسمان مي     رساله

: 1362همـان،  (» سبز، سيم زنگاري، چهارم ازرق، پنجم پيروزه، ششم مينارنگ، هفتم الشوردي         
98.(  

هايي خاص كه هركدام از آنهـا براسـاس          بيند با ويژگي   اط شخصي را مي   كبوتر دل در هر بس    
، از آگـاهي وي     شـمارد  هايي كه برمي   ويژگي. هستندرمزگشايي خود نجم رازي، يكي از سيارات        

  .دارد كه در بخش مربوط به هر سياره به آن اشاره خواهد شدنشان به سيارات 
بنـدي ارواح و ارتبـاط آنهـا بـا افـالك در       رتبـه ارتباط ميان سيارات و هفت طور دل يـادآور    

نَسفي نُه مرتبه براي ارواح قايل است كه هر كدام از آنها بـا يكـي از افـالك                   . انديشة نَسفي است  
و در بعضي موارد ويژگـي آنهـا بـا اطـوار دل             ) 276و275: 1378،جونير(گانه در ارتباط است      نُه
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ها به هفت مـورد از آن ارواح كـه بـه هفـت فلـك      در ضمن بررسي طور. نجم رازي مطابقت دارد   
  .شود مربوط است، نيز اشاره مي

  طور اول و سيارة ماه) 3ـ1

دربارة طور اول  . است از قرآنيا هيآ هريك با استناد به نديگز يبرميي كه نجم رازي ها نام
 فَهو لِلْإِسلَامِ رهصد اللَّه شَرَح أَفَمن« :و معدن گوهر اسالم است» صدر«نام آن« :ديگو يم
، ظلمت بماندجايگاه اسالم است و اگر از نور اسالم محروم » طور«اين . 8»بهِ ر من نُورٍي علَ

دل  س است، ولي آنها را به دروني شيطان و تسويل نَفْها وسوسه محلِّ .رديگ يم كفر آن را فرا
: 1379نجم رازي، (» روند ينمفراتر » صدر«راهي نيست و از پوست دل يعني همان 

  ).195ـ196
 و  است رهيت كه ماه به خودي خود       همانگونهدرست   .ماه اولين فلك است    در ميان افالك هم   

است و نور اسالم آن را روشن       » معدن ظلمت كفر  «بايد خورشيد آن را روشن كند، طور اول هم          
وام جامـة نـور از تركـي        الـد بر بساط نخستين يكي زنگي را ديد، كـه هـر شـبي علـي              « :كنديم

نيكورويِ محتشم عاريت خواستي و خويشتن را بياراستي، وليكن در ماهي يـك شـب تندرسـت     
والْقَمرَ قَدرنَاه منَازِلَ حتَّى    «س طراز آستين كرده،     بودي و بيست و نُه شب بيمار، از رعونتِ نَفْ         

  ).98: 1362نجم رازي، ( »9»عاد كَالْعرْجونِ الْقَدِيمِ
 و آن سپيدي كه خالص نيست، از سرخي يا          كبودي« :است  دربارة رنگ ماه آمده    التّفهيمدر  

نجـم رازي   ).368: تـا بيروني خوارزمي، بي  ( »زردي يا تيرگي يا بستگي و نيز او را روشنايي است          
 س كه اولين مرتبه از مراتب سـلوك اسـت، نـور           گونه كه اشاره شد، در مقام لوامگي نَفْ        نيز همان 

نَسفي فلك   .است يكي)ماه و اول طور(بدين ترتيب، نور هر دوي آنها       . داند ديده شده را ازرق مي    
مرتبـة  ). 276: 1378،جـون ير(كننـد  داند كه انبيا را تصديق مي ماه را متعلّق به ارواح مؤمنان مي 

  .تصديق انبيا اولين مرتبة اسالم آوردن است

  )عطارد (طور دوم و سيارة تير) 3ـ2

 قُلُـوب  لَهـم  فَتَكُـونَ «: و آن جايگاه ايمان و نور عقل است       «: ديگو يم» قلب«ور دوم را    ط
 رنگارنگ است و قلـب را هـم از آن           جالب است كه تيرْ   ). 196: 1379نجم رازي، (10»بِها يعقِلُونَ

 رو  قلـب را از ايـن     « :ماندينم كه جايگاه دگرگوني است و به يك منوال باقي           نامند روي قلب مي  
؛ )214: 1390همـان، ( »التقلّـب اسـت   القلـوب، سـريع   اند كه به تقليب حضرت مقلّب      قلب ناميده 

خط كه از يـك  دست، تيزقلم، شيرينعبارت، چابك نكو: چون به بساط دوم رسيد، پيري را ديد «
 بـا    نيك بـودي و    با نيك ! تأثير او در گيتي دبيران بسيار خواستندي، فاَما منافقي بود كه التسأل           
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ــدــدبــرَم چــون درون و بيــرون.  ببــود، هــر دو مــاهش يــك بــار بــه دوزخ فرســتادندي... الج «
  ).98: 1362همان،(

ود، چـون اَدكـن و        آميخته«: گويد بيروني در بيان رنگ آن مي    گون آنـچ از دو لَـون مركّـب بـ
 عابدان است كه بـه   نَسفي اين فلك براي ارواح    از ديدِ ). 368:تابيروني خوارزمي، بي  (» آسمانگون

  ).276: 1378،جونير(كنند تبعيت از انبيا زياد عبادت مي

   و سيارة زهره طور سوم) 3ـ3

نجـم  (11»قَد شَغَفَها حبـا   «: است وآن جايگاه محبت و عشقِ خَلق است       » شغاف«طور سوم   
  ).196: 1379رازي، 
در يوناني  . عشق و طرب است    خنياگر فلك و سيارة      زهره.است زهرهمعادل فلك   » طور«اين  

 ارتباط ميان طـور سـوم و فلـك سـوم     . شود و ونوس الهة عشق است      هم سيارة ونوس ناميده مي    
چون به بساط سِيم رسـيد، زنـي را ديـد؛ مطربـة             «: اشتراك آنها در عشق زميني و مجازي است       

ه شـدندي، و خاليقـي      نواز كه از آواز سماع او جهاني مرده زند        چربدست تَرزخمة بربط   آوازِخوش
 ألَا يسمعونَ فِيها لَغْو   «ها شده كه    از استماع سماع او گوشوارِ گوش     . طربناك در وجود آمدندي   

همة مطربان جهان شاگرد او، و همة سـازهاي طـرب سـاختة او، و همـة اسـباب                   . 12»أولَا تَأْثِيم 
  ).99: 1362همان،( »مالهي او را مهيا

گرداننـد و   داند كه از اين دنيا روي مـي   را متعلّق به ارواح زاهدان مي      نَسفي مرتبة فلك زهره   
  ).276: 1378،جونير (پوشند از لذّات آن چشم مي

  و سيارة خورشيد طور چهارم) 3ـ4

نجـم  (محلِّ مشاهده و رؤيـت اسـت         .13»ما كَذَب الْفُؤَاد ما رأَى    «: است» فؤاد«طور چهارم   
   :1379رازي،
196.(  

هر كس به اين مرتبه     . »ديدن خداوند در تمام چيزها    «يعني  » مشاهده«هاي صوفيه  در آموزه 
، قـت يدرحق .فلك چهارم جايگاه خورشيد و نـور اسـت   . نديب يم در تمام هستي، خداوند را       برسد

 و اگر نور خورشيد نباشد، جهـان در تـاريكي و      شود يمتمام هستي به واسطة نور خورشيد ديده        
بدون مرتبة فـؤاد،    . آيد، نشاني از نور خورشيد دارد      ر چيزي كه به چشم مي     ه. روديمظلمت فرو   

قدر  سخت عالي : خسروي ديد . به بساط چهارم آمد   «: رديگ يمظلمتِ جهلِ به خداوند، فرد را فرا        
از باالي سـرِ او داشـته و        14»يهاوالشَّمسِ وضُح «چترِ  . منظر و نيكوطلعت، و بس نوراني و خوش      

مند همة پادشاهان حاجت  . اپردة دولت از بساط چارمين به رباط هفتمين رسانيده        هاي سر طناب
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از ديدگاه نَسفي اين فلك متعلّق      ). 99: 1362همان،  (» ساية او، و همة خسروان در پناه دولت او        
: 1378 ،جـون ير(15ننـد يب دانند و مـي    هستند مي  كه  چنانبه ارواح اهل معرفت است كه اشياء را         

276.(  

  طور پنجم و سيارة بهرام) 3ـ5

ة «طور پـنجم     ت هـيچ مخلـوقي در آن                  » القلـب حبـ ت خداونـد اسـت و محبـ و محـلِّ محبـ  
  رنـگ بهـرام يـا     .معـادل فلـك مـرّيخ اسـت      » طـور «ايـن   ). 196: 1379نجم رازي، ( نداردجايي  

ي در آنجـا كـه روزبهـان دربـارة رؤيـا     . مرّيخ سرخ است و رنگ سرخ نمايانگر شكوه خداوند است   
: 1377 ارنـست، ( »من شُكوه او را به رنگ گل سرخ ديدم و حدي بـر آن نديـدم   «: گويد خود مي 
هـاي   بـا ويژگـي   ، شكوه و اُبهت خداوند و غيرت او در راه ندادن محبت غير در اين مرحلـه  )124

چـون از   «: سيارة بهرام كه جنگاور است و الزمة آن داشتن غيرت و اُبهت اسـت، همخـواني دارد                
دخوي و     پـوش و جـوش    روي و خفتـان    سـرخ : نجا به بساط پنجم پيوست، پهلـواني را ديـد         آ ور بـ

خشمناك، خودي شگرف آتشين بر سر نهاده، و تيغي چون زبـان مـار كـشيده، و سـناني چـون               
پهلوانـان بـزرگ و مبـارزان سـترگ و           .دندان نهنگ در پيش، و كمندي چون خَم افعي بر ميان          

نشـسته، تيـر از   16»قُلِ اللَّهم مالِك الْملْـكِ « او، و او در كمينگـاه  شوران شگرف از دست   سالح
نهـاد و از شَـستِ       مـي 18»تُذِلُّ مـن تَـشَاء    «كشيد، و در كمـانِ       برمي17»تُعِزُّ من تَشَاء  «تركشِ  

: 1362نجـم رازي،    (» انـداخت  مـي 20»علَـى كُـلِّ شَـيءٍ قَـدِيرٌ       «به نـشانة    19»بِيدِك الْخَيرُ «
دانـد و    نَسفي نيز اين مرتبه را كه معادل آسمان پـنجم اسـت، مربـوط بـه اوليـا مـي                    ).99ـ100
 (دهــد   محبــت و الهــام بــه ســالك مــيگويــد در ايــن مرتبــه درنتيجــة معرفــت، خداونــد مــي
  ).276: 1378،جونير

  طور ششم و سيارة مشتري) 3ـ6

محـلِّ  .  علـم لـدنّي اسـت   ، محلِّ مكاشـفات عينـي و  نديگو يم» سويدا«طور ششم كه به آن     
 قلـب گفتـه   درون  اهيسـ  سويدا به نقطة). 197 :1379 نجم رازي،(اسرار الهي و علم اسماء است    

 آن را همان ظلمات گرفت كه آب حيات در آنجاسـت و خـضر بـا نوشـيدن آن                    توان يم. شود يم
: 1383گ، و يونـ 325: 1364،انيپورنامـدار (نمـاد علـم اسـت     از طرفـي، آب   . عمر جاويدان يافت  

 گفت خضر هم به اين مرحله از سلوك رسـيده  توان يم پس،. و خضر هم علم لدني داشت     ) 174
  . دانست بود و اسرار الهي را مي

خـداي   هـا و نـزد شـاعران كهـنْ     مشتري در اسـطوره   . معادل فلك مشتري است   » طور«اين  
آن را » هـورمزد «نـوانِ   قبل از مهاجرت خود به ايران با ع    ها ييايآرخدايان محسوب شده است و      
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-حاكمِ ايوان ششم و قاضيِ صدر ششم، طيلـسان «در شعر فارسي هم القابي چون   . دنديپرست مي

  . از آنجــا بــه بــساط شــشم شــد«؛ )736: 1381مــصفّي، (دارد » ...دار چــرخ و خواجــة اختــران
   قــول، پارســاچهرة زاهــدروي،زبــان و صــحيحپيــري را ديــد شــگرف و بهِــي و لطيــف، و فــصيح

مقـبالن  . مصلح آسماني كه همة قُضات و ائمه و جملة زهاد و عباد به حمايت و رعايت او بودنـد                  
بــدو نزديــك، و مــدبِران ازو دور، همــه ســعادت از قربــت او، و همــه نحوســت از فُرقــت او، و در 

 :1362نجـم رازي،    (» نگريـست  هاي نور نهاده فرومي   هاي مسطور بر رحل   خانة معمور كتاب   كُتُب
100.(  

ت طــور شــشم دل    هــا يژگـ يوتمـام ايــن   اره و در نهايــت، اهميـــت ايــن سـينـشان از اهمي   
ــت   ــادل آن اس ــه مع ــبز     .دارد ك ــشتري را س ــگ م ــضي رن ــستهبع ــد دان ــبز در   .ان ــگ س   رن

رنگ سـبز آخـرين رنگـي       «:آمده است  نوراني   انسان در .ي دارد ا  ژهيوي عرفاني اهميت    نمادشناس
آيـد و    وجـود مـي    ها براي سـالك بـه     ز بركت همين رنگ است كه ترقّي      ماند و ا  است كه باقي مي   

در عين حال، رنگ سبز هم بيرون از صـفا و           . سازدهاي درخشان باطني جهان او را منور مي       برق
هايي بر وجود عاريتي چيره شد، كـدورت آن ظـاهر خواهـد     كدورت نبوده، چنانچه هرگاه تيرگي    

و در توضـيح   )1383:119كُـربن،  (» رنگ اسـت اپا زمرّدين كه كوه قاف سرهمانگونهشد؛ درست  
وتو در چاه وجـود     «:است ، آمده برسد تا به قطب آسماني      ديآ يمچاهي كه انسان سالك از آن باال        

نور سبز رنگي را مشاهده خواهي كرد كه حاكي از نهايـت و پايـان وجـود و حـدوث و راهنمـاي            
دانـد كـه      نَـسفي ايـن مرتبـه را از آنِ انبيـا مـي             ).120پانوشت: همان(» بدايت و آغاز قدم است    

دهـد    و همچنـين معجـزات مـي       كننـد كنـد تـا بـه مـردم منتقـل            خداوند بـه آنـان وحـي مـي        
  ).276: 1378،جونير(

  طور هفتم و سيارة كيوان) 3ـ7

ي صفات الوهيت است و كرامتي هم كه        ها يتجلّ انوار و محلِّ ظهور     »القلب ةهجم«طور هفتم   

از چنين امتيازي برخوردار نيـست      ، بدين سبب است؛ زيرا هيچ موجود ديگري         اند  كردهبه انسان   
 اهيسـ رنـگ كيـوان     . معادل فلك هفتم يعني كيوان اسـت      » طور«اين  ). 197: 1379نجم رازي، (

-هندوي خِـرِف  . از آنجا به بساط هفتم پيوست     «: شود  و در انديشة ايراني نحس دانسته مي       است

بـه دامـن فنـا از    . نيـي  حديقة آخرت بود و كَيال خرمن دا ديد كه دهقانِ اي ر  پيشهگشتة دهقان 
نشسته، و به   21»إِذَا جاء أَجلُهم  «درود و از غايت نحوست بر در سرايِ          كِشتِ قضا خوشة عمر مي    

نجم ولي گويا   ). 100: 1362همان،(» نگريد مي22» والَ يستَقْدِمونَ  هالَ يستَأْخِرُونَ ساع  «ديدة  
كيـوان  . ي نحـس نيـست    ا  ارهيسـ كيوان در انديشة يهودي     . رازي آبشخور فكري ديگري نيز دارد     

ـ  نيعهـد كه همان كيـوان اسـت، در        ) Chiun(» چون« است و    لياسرائ يبن ستارة ي رسـم  رغي



 99  داوود اسپرهم، زهرا خداياري/  ، سيارگان و هفت طور دلها رنگ

 

 لياسرائ يبني آمده كه    ا  نوشتهحتّي در    ).87: 1383 يونگ،   ( شود يمناميده  » كوكب خداي تو  «
 در قالب كبوتري در آب فـرود        ايسوف معتقد بودند كه     ها يگنوس ).88:همان( دنديستپر آن را مي  

اسـت و  » ستارة خورشـيد  «كيوانْ)213:همان( آمد و كيوان را به دنيا آورد كه با يهوه يكي است           
  ).154:همــان( نــديگو يمــ» آفتــاب ســياه« و بــه آن ديــآ يمــدر كيميــاگري ســياه بــه حــساب 

، نـور ذات    »نـور سـياه   «. مطرح شده در عرفـان اسـالمي اسـت        » سياهنور  «همان  » آفتاب سياه «
ايـن  . ، امـا ناديـدني اسـت   گردنـد يمـ خداوندي است؛ نوراالنوار است كه همة نورها با آن پديدار   

: 1383كُـربن،   (تاريكي ساية اهريمني نيست، بلكه اين شب ايزدي ضد تاريكي اهريمنـي اسـت               
زي نور سياه را منبعـث از صـفات قهـر و جـالل خداونـد                طور كه گفته شد، نجم را      همان). 151
 »كـشد  منـدي اسـت كـه هـستي عـارف را بـه آتـش مـي        نور سياه نـور صـفت شـكوه     «: داند مي
  ).158:همان(

 كيـوان، عـالوه بـر ايـن،     .شود تا در پايان باقي باهللا گـردد  هستي عارف در اين مرحله فنا مي  
: 1373راسـل، (گويد خدا مهندس است       مي و افالطون ) 338: 1381مصفّي،( مهندس فلك است  

فرمايد كه قَدر همـان     مي) ع(امام رضا   . اي در فرهنگ اسالمي هم وجود دارد       چنين انديشه ). 75
و 23»الَ اللَّـه لِكُـلِّ شَـيءٍ قَـدر     قَد جع «اي همچون  آيه). 519: 1384بلخاري،  (  هندسه است 

 در آيـين  نكـه يانكتة ديگـر  . دهد ها را بهتر نشان مياست، ارتباط آن آمده» قدر«آياتي كه در آنها  
، سـاتورن يـا     )كه آخرين مرتبه از مراتب هفتگانة تشرّف اسـت        (» پير«ميترا، سيارة حامي مرتبة     

دهـد و خـدا      نَسفي رسوالن را در اين مرتبه قرار مـي        ). 185: 1386ورمازرن،(همان كيوان است    
  ).276: 1378،جونير(دهد كتاب مقدسي به رسوالن مي

  گيرينتيجه

 از بنيادهـاي    كـه  يا نكتـه . پـردازد  اي ظريف مي   نجم رازي در توصيف اطوار دل به بيان نكته        
در حقيقـت    وي .اسـت » خداشناسـي «همـان   » خودشناسـي «:شـود  آموزة صوفيان محسوب مي   

اي پنهاني و رازآميز بگويد كه خداونـد در درون خـود ماسـت و گـذر از هفـت                     گونه خواهد به  مي
 از ايـن رو، سـالكان را بـه معراجـي در درون خـود     . سمان، همان گذر از هفـت طـور دل اسـت       آ

معراج يعني عروج در آسمان دل و ديدار تصوير خداوند در درون دل؛ دلي كه برتـر            . خواند يفرام
داننـد،   اگر عوام جايگاه خداوند را در آسمان مي. از عرش و محلِّ تجلّي تمام صفات خداوند است       

 پــس،. ي در عـالم اكبــر و عــالم اصــغر گــانيهمپاداننــد و آســمان و دل را آن را در دل مــيعرفـا  
بـدين ترتيـب   .  كه آسمان هفت طبقـه دارد، دل نيـز هفـت طـور دارد مطـابق بـا آن                گونه همان
. دل گذشت و خداوند را در آنجـا ديـد        » طور«بينيم كه براي رسيدن به خداوند بايد از هفت           مي
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»  اهللا  بيـت  القلـب «: القُـضات بـه قـول عـين      . نيز بـه همـين دليـل اسـت         تأكيد صوفيه بر دل   
  ).23: 1341القضات، عين(

  ها نوشت پي

  .ـ خداوند انسان را بر صورت خود آفريد1
دهد، در حالي كه قلب بندة مؤمن من مرا در          نمي ـ نه زمين و نه آسمانم مرا در خود جاي         2

  .دهدخود جاي مي
� ��&%  «ـ  3'()*%�+, �'�   -�%&./'01)01�� )21� *    4�%�.56
%� 4�'�.5�'� .78�'� 9+�.: ;.�.<6� سـوى  بـه  * !يافته آرام روح اى تو :�

 /فجـر (» اسـت  خـشنود  تـو  از او هـم  و خـشنودى  او از تـو  هـم  كـه ي  درحال بازگرد پروردگارت
  ).27ـ28

  .نوشته دلهايشان صفحه بر را ايمان ـ خدا4
جسم كوچك هستي، در حالي كه در تو عالم بزرگي در           ) نهمي(كني كه تو    ـ آيا گمان مي   5

طالب قيروانـي نـسبت داده    بن ابي در منابع  متعددي اين بيت به علي        (!است؟) و نهفته (پيچيده  
  ).شده است

مـشخّص  .  ديـده نـشد    مرصـادالعباد ، در   اسـت  كرده ها رنگهايي كه كُربن از     ـ نمادپردازي 6
الـدين نقـل كـرده    ممكن است از ديگر آثار نجم. رها چيستنيست كه منبع كُربن در ذكر اين نو       

  .باشد
  .ـ مردم همچون معادن هستند، همچون معادن زر و سيم7
 قـرار ي  الهـ  نـور  ازي  مركَب فراز بر و است گشاده اسالم براى را اش سينه خدا كهي  كس ـ آيا 8
  .)22/زمر) (!است؟ گمراه كوردالن همچون (گرفته
بـه   سـرانجام ) كـرد،  طى را منازل اين كه هنگامى و (داديم، قرار هايى اهمنزلگ ماه براى ـ و 9
  .آيد درمى خرما زردرنگ و شكل قوسى كهنة شاخة صورت
  ).46/حج(كنند  درك آن با را حقيقت كه باشند داشته دلهايى ـ تا10
  ).3/يوسف(كرده  نفوذ قلبش اعماق در جوان اين ـ عشق11
  .آلودگناه سخنان نه شنوند مى اى بيهوده و لغو نه) بهشتى هاىباغ (آن ـ در12
  ).11/نجم(نگفت  هرگزدروغ ديد آنچه در) او پاك (ـ قلب13
  ).1/شمس(سوگند  آن نور گسترش و خورشيد ـ به14
  .»اللّهم أَرِنَا األَشياء كَما هِي«): ص(ـ اشاره به اين سخن از پيامبر 15
  ).8ص) (26/آل عمران(يى تو ها حكومت مالك! بارالها«: ـ بگو16
  ).26/عمرنآل(دهى  مى عزت بخواهى، را ـ هركس17
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  ).26/عمرانآل(كنى  مى خوار بخواهى را ـ هركه18
  ).26/عمرانآل(توست  دست به ها خوبي ـ تمام19
  ).26/عمرانآل(قادرى  هرچيزى بر ـ تو20
  ).34/اعراف(فرارسد  آنها سرآمد كه ـ هنگامى21
  ).34/اعراف(گيرند  مى پيشى آن بر نه و كنند مى تأخير آن از ساعتى ـ نه22
  ).3/طالق(است  داده قرار اى اندازه هرچيزى براى خدا ـ و23
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