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  چکیده

 تحلیلی به بررسی ماهیت غذای نور و نورخواری در آثار -در این مقاله با روش توصیفی

مسئلۀ تحقیق . ایممنظوم موالنا و اهمیت آن در درک ماهیت معرفت صوفیانه پرداخته

شناسی عرفانی، جایگاه ماهیت غذای نور و نور خوردن از دیدگاه پدیدارشناسی و هستی

اهمیت آن در توصیف و تبیین ماهیت معرفت صوفیانه  آن در نظام خاص معرفتی موالنا و

دهد که هرچند چشیدن و نوشیدن نور تجلی الله، در می های تحقیق نشانیافته. است

رب«، »ذوق«آثار صوفیان قبل از موالنا، با اصطالحاتی مانند 
ُ
-  بیان شده» َرّی «و » ش

ها با است، غذای نور و نور خوردن تجربۀ خاص صوفیانۀ مولوی هستند که نباید به آن

ها، به عنوان ، بلکه باید به آنشناختی مبتنی بر تخیل خالق نگریستزیبایی -نگاه ادبی

های خاص روحانی و معنوی نگریست که در بستر و زمینۀ خاص حقایق و پدیده

  . شان قابل بررسی و تحلیل و از منظر توصیف معرفت صوفیانه مهم هستندصوفیانه

 
   .موالنا، نور الله ،مثنوی تجلی، غذای نور،: واژگان کلیدی
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  مقدمه .۱

اصطالحات و  است که بزرگی صوفیاناز  .)ق.هـ ٦۷۲ -٦٠٤( مولويالدین محمد جالل

که  شودمي اش دیدهصوفیانهشناختي در نظام اصطالح ،جدید و بدیع تعبیراتی خاص،

- ثمرۀ حاالت، مقامات و تجارب خاص صوفیانۀ خود اوست و در زبان و نظام اصطالح

تعبیرات به آن صورتی که  کدام از صوفیان بزرگ دیگر، این اصطالحات وشناختی هیچ

 در مثنوي و دیوان شمس یکی از این موارد .انداست، به کار نرفته موالنا مکرر به کار برده

. است» نور جویدن«و  »نور چریدن« ،»نور نوشیدن« ،»نور خوردن«، »مأکول نور«تبریز، 

 اساس بر صوفیانه، معرفت ماهیت توصیفی دربارۀ به رسیدن پژوهش، این از ما هدف

غذای نور بررسي ماهیت  است و فرض بر این است که بوده )نور الله(نور  بنیادین عنصر

 مفیدتواند مولوي، مي ساختار معرفتی تصوف ماهیت معرفت صوفیانه و براي شناخت

  . باشد

 
  مسئلۀ تحقیق. ۱. ۱

پدیدارشناسی و ماهیت غذای نور و  نور خوردن از دیدگاه : مسئلۀ تحقیق عبارت است از

شناسی عرفانی چیست و چه جایگاهی در نظام معرفتی موالنا  و در توصیف و هستی

  تبیین ماهیت معرفت صوفیانه دارد؟ 

 
  پیشینۀ تحقیق. ۲. ۱

- کسب معاني کردن و معرفت« با دیدی تفسیری و تأویلی گوهرین نورخوردن راصادق 

شیخ » نور نوشیدن«استعالمی محمد  .]۱۷۲، ص۹ج ،٤۸[ است کرده تلقی» اندوختن

های روییدن گل«است که نتیجۀ آن  شمرده» سیراب شدن شیخ از نور حق«کامل را 

 ،٦، ج۳[است آنان تأویل کرده» درک باطنی«را » گلوی مردان حق«او . است» معرفت

نور «او . کریم زمانی نیز در شرح نورخواری، دیدگاهی مبتنی بر تأویل دارد. ]۳٦۱ص

رفتن به سوی «را » نور خوردن«و » اشباع شدن انسان کامل از نور حق«را » نوشیدن

اصغر باباساالر در بخشی .  ]۷٤۷، ص۲۷: نک[است  تأویل کرده» کماالت الهی و انسانی

از مقالۀ خودش، با استناد به ابیات مولوی، نور دل انسان واال را نور خدا  و قوت اصلی 

نگارندۀ مقالۀ حاضر، در بخشی . ]٥٥۸ - ٥٥۷صص، ۹ :نک[است  بشر را نور حق دانسته

و نیز در مقالۀ مستخرج از  ]۱۱[است  در دانشگاه گیالن دفاع کرده که اشدکتری رسالۀاز 

در آثار موالنا » غذای نور« شناختیشناختی و معرفتماهیت هستی به ،]٦٥[همین رساله 



  ٤٥   شناختی به غذای نور و نورخواری در آثار منظوم موالنانگاهی معرفت 

 -شناختیتربیت با منظری زیباییبهمن نزهت، مینا بهنام و ساره . استدهکر  شارها

؛  ٦۱ ،٥۸: نک[اند دانسته» نماد«را شناختی به نور در ادبیات صوفیه نگریسته و آننشانه

در این مقاله معتقدیم که نور الله در ادبیات صوفیانه، باالخص در آثار موالنا، . ]۱۸؛ ۱٤

-ی زیباییهارو نگرشنماد نیست، بلکه حقیقت وجودی حضرت حق است؛ از این

. اندشناختیشمارند، دارای ضعف روششناختی که نور حق را از مقولۀ نماد می

خودش،  وحی های مولوی از تجربیات شهودی شبهحمیدرضا توکلی دربارۀ گزارش

 تبدیل حواس پنج
ً
گانه عقیده دارد که معنی غیبی، چون به افق فروتر زبان و مخصوصا

- های معتاد و عادی زبان را در هم میشود و صورتگونه میشود، شطحبیان نازل می

علیرضا فوالدی، بدون . ]۲۹۸ -۲۹۷صو ص ٤٦۳-٤٦٠ص، ص٥۸۹، ص۲٠: نک[آشوبد 

ای بکند، زبان عرفانی را اشاره» نور خوردن«اینکه به تعبیرات خاص مولوی، از جمله 

 زبانی محاکاتی شمرده و مواردی از این قبیل را از مقولۀ حس
ً
را یک نوع زی و آنآمیاساسا

در این مقاله، به موضوع از زاویۀ . ]۲٤۷، ص٤٠: نک[است  پارادوکس گفتاری دانسته

شناختی تکوین معرفت -پدیدارشناختی - و زمینۀ وجودشناختی عکس فوالدی نگاه کرده

های زبانی صوفیانه را اصل گرفته و صورت و ساخت ادبی را برآیندی از زمینۀ این صورت

های زبانی مشابه صور خیال شاعرانه که در به ساخت ایم و معتقدیم کهردهتکوین شم

 دیدنباید با  اند،متون صوفیانه از قبیل آثار منظوم مولوی آمده
ً
شناختی، زیبایی ی صرفا

روحانی و عربشاهی  .]37، ص17: كنبراي شرح [ کردادبي و بر پایة پندار و تخیل نگاه

بدون اشاره به ماهیت غذای نور، با دیدگاهی تأویلی عقیده دارند که منظور  ،]۲٦[کاشی 

ها، نیازی به های معنوی است که برای خوردن آنمولوی از خوردن نور، خوردن طعام

گذشته از  ،تأویالت کلی، قالبی و انتزاعیاین  .]۳٠همان، ص[اسباب و علل مادی نیست 

أویل پذیرفتن سخنان عارفان واصل تناقض دارند، تاینکه با رویکرد خود مولوی در بی

 تصوفدر  راآنو جایگاه  شناختی و پدیدارشناختی غذای نورماهیت حقیقی هستی

 از جنبۀ شناخت معرفت صوفیانه، نمیمولوي
ً
رو از این توانند توصیف کنند؛، مخصوصا

   .ي استدر این زمینه در تحقیقات مربوط به عرفان مولوي خال مستقل جاي بررسي

 
  قیتحق ینظر یمبان و یشناسروش. ۳. ۱

های صوفیانه و شهودی اوست نظام فکری موالنا در آثارش، بیانگر بینش حاصل از تجربه

 چیزي حقیقت، در که چرا در آثارش است، مولوی سخنان اساس بررسی ما .]٢، ص١٥[

اگرچه مادۀ  .ندارد برای مطالعه و استناد وجود و جمالت مولوی، ابیات خود از ترروشن
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 متن این در ما است، نگرش خام تحقیق ما، آثار منظوم موالنا بوده
ً
 ١مدارمقاله، صرفا

های تکوین آن نیست؛ بلکه برای شناخت و درک بهتر متن، با درگذشتن از متن، به زمینه

احوال و  محصول اغلب صوفیانه، مفهومی و فکری زبانی، ساختارهای. ایمنیز نگاه کرده

-سبب می کند ومی تجربه خود، درسلوک صوفیانۀ صوفی که هستند مقامات متعددی

واسطه بر اثر ارتباط مستقیم با بی و مستقیم شهودی، طور به را حقایق برخی شوند که

چون . کنندها، ساختار اصلی زبان صوفیانه را تعیین میهمین دریافت. کند دریافت الله

 از یکی ها برای همگان میسر نیست،امکان تکرار آنتجربیات عرفانی خاص هستند و 

 در هابازتاب آن که است این شود،می مطرح هاآن ماهیت همواره، پیرامون که مباحثی

؛ 222 و 133-132 ص، ص64؛ 189 -175ص، ص16: كن[نیست  پذیرامکان زبان ساحت
 متون و سخنان انبوه با ما نکته اینجاست که. ]433، ص20؛ 388 -382صص، 39

 بودن ناپذیرامکان سواز یک که هستیم از جمله آثار حجیم منظوم موالنا مواجه صوفیانه،

برد و از می سؤال زیر جدی طور به خاص آنان، زبان در ساحت صوفیانه را تجارب بازتاب

دهد که ماهیت معرفت صوفیانه را بر اساس همان سوی دیگر، امکانی ارزشمند به ما می

   . متون، توصیف کنیم

چون حاصل مکاشفات و مشاهدات خاص  صوفیه، پیران سخنان صوفیان، نظر در  

از این منظر، تصوف . اندقداست فراوان اند، حائزها در جریان مواجهه با امر قدسیآن

 
ً
مشایخ  سخنان نبوي، احادیث و قرآن آیات از بعد صوفیان. است» مدارسخن«اساسا

 :نک[ »آنان قال و حفظ ثمرة« نه هستند، »عیان آنان و حال نتیجة« که را بزرگ تصوف

 صوفیانه معرفت بنديصورت سلوك و های مقدس و عالیبه عنوان سرمشق ،]٥، ص۳٦

   .دهندمي قرار

 بوطیقای یا شناسیادبیات مستلزم مثنوی، جمله از صوفیانه متون درست فهم 

 قالب در این آثار فهم و توصیف قابلیت آن از هدف که) صوفیانه بوطیقای( است خاصی

 حقیقی هدف برای[شناختی است های زبانزبانی با استفاده از شیوه معدود ساختارهای

بررسی ادبیات در مقام «در اینجا، بوطیقا، یعنی  .]۱٥۲، ص۳۱ :نک شناسی،ادبیات

به  ٤٦، ص۲٠: ؛ برای منظور اصلی ما از بوطیقا نک٦٥، ص٥۱: نک[» آفرینش کالمی

 مهمترین الگوهای ساختاری توانیممی ما .]۸۳- ۸٥ص، ص٤٤و  ۲٠- ۱۹ص، ص۱۹نقل از 

- اره در نظر داشتهکنیم، مشروط بر اینکه این نکته را همو تبیین را صوفیانه متون بر حاکم

                                                                                                                                            
1 . Text Based Approach 



  ٤٧   شناختی به غذای نور و نورخواری در آثار منظوم موالنانگاهی معرفت 

رو، باشیم که تجربیات خاص صوفیانۀ هریک از صوفیان بزرگ، با دیگران تمایز دارد، از این

برای شناخت درست همۀ ابعاد مهم آثار و افکار صوفی بزرگی چون موالنا، پیش و بیش از 

، ۲۳: نک[هر کاری، به سراغ خود آثار او برویم، نه اینکه به تفاسیر مفسران قناعت کنیم 

  . ]۱۸ص

 یعنی آن، سازندۀ اصلی مادۀ بر که ناچاریم گوییم،می سخن متن از ما، که وقتی 

 مورد زمینۀ با توجه به وابستگی زبان به شرایط تجربی یا زیسته، در. کنیم تمرکز زبان،

های از یک منظر کلی، تجربه. است صوفیانۀ موالنا الزامی زبان ساختار بر تمرکز ما، بحث

شناسی این زبان را از لونی دیگر شناسی، رابطۀ لفظ و معنا و معنیعرفانی، نشانهخاص 

) الله نور(» نور«اصطالحات زبان خاص صوفیانۀ موالنا،  میان در. ]۱٤۳، ص۳۲[سازد می

 مهمترین شناسی،نشانه دیدگاه از ١،که لفظی برگرفته از قرآن و احادیث نبوی است

 پدیدارشناسی، فهم به را ما تواند،می صوفیانه او نزبا ساختار در که است عنصری

نور الله که  .برساند اسالمی نیز عرفان شناسی تصوف خاص او ومعرفت و شناسیهستی

شناسی، نشانۀ اصلی متون تواند به آن برسد، از منظر نشانهانسان با طی  مراتبی می

دربارۀ اهمیت نور در آثار مولوی . ]۱٦۹، ص٦۱و  ۱٥٥، ص٥۸: نک[صوفیانه است 

بار برای توصیف حاالت وصال انسان به حق تکرار  ٦۳۷همین بس که در مثنوی، حدود 

؛ ۲، ص۱۱: نک[رو، مهمترین اصطالح در نظام معرفتی مولوی است است؛ از این شده

موالنا همانند صوفیان بزرگ و خیلی بیشتر از آنان، برای شرح مواجید . ]۸٠، ص٦٥

او بر اساس تجربۀ صوفیانۀ . ]۱۷۷، ص٥۸[است  برده اش از اصطالح نور بهرهوفیانهص

خودش در آثارش، کلمۀ نور را برای توصیف جوهِر جوهر حقیقت یا همان حقیقت وجود 

 :بردحضرت حق به کار می

   ]۲۱٥۱، ٦،  ج٥٤[نوِر نوِر نوِر نوِر نوِر نور / از همه اوهام و تصویرات دور 

دارد و هر » هفتصد پرده نوری«ه در نظر مولوی در عین وحدت، ذومراتب است؛ نور الل

های منور به نور الله، بر حسب حال و دارد و هر کدام از انسان» چندین طبقه«ای، پرده

تر که اهل مقامات پاییناند؛ به طوریمقامشان، به یکی از این مراتب نور الله محقق شده

                                                                                                                                            

؛ بـرای ٦۹؛ سورۀ الزمر، آیۀ ۹؛ سورۀ التوبه، آیۀ ۳٥، سورۀ النور، آیۀ ۱ :برای نور بودن الله و نور الله نک .١

؛ سورۀ التحـریم، ۲۸ -۱۹ -۱۳ -۱۲سورۀ الحدید، آیات  همان، :های مؤمن نکنور الله در وجود انسان

ور و برای نـ ۳۸و سورۀ عبس، آیۀ  ۲۲؛ سورۀ الّزمر، آیۀ ٤٠؛ سورۀ الّنور، آیۀ ۱۲۲؛ سورۀ االنعام، آیۀ ۸آیۀ 

 نور«الله در احادیثی مانند حدیث
ّ

و  »های دخول نور الله بر قلـب انسـاننشانه« ،»فراست مؤمن« ،»رش

     .۱۳٥ و ٥٠،  ۱٤،  ٦صص، ۳۸ :نک »حدیث حجب نوری الله«
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، ۱۱: ؛ برای شرح نک۸۲۸- ۸۱۷صص، ۲،  ج٥٤: نک[را ندارند طاقت نور مقامات باالتر 

های سلوک ها و تحققها، تبدیلدر جریان همین صیرورت. ]۸۹، ص٦٥؛ ۱٠۱-۹۳صص

های وجودی و معرفتی صوفیان کامل واصل، مثل و شهود صوفیانه است که کل ساحت

بصیرت و دیدن، بلکه  شود و این نور، نه تنها قابلتبدیل می) نور الله(» نور«مولوی، به 

  .  شودمی» خوردن«و » نوشیدن«، »چشیدن«قابل 

صوفیانه به طور اعم و در عرفان مولوی  معرفت در الله نور بنیادین اهمیت به توجه با

 ارزش صوفیانه، شهود تجربۀ یعنی آن، تجلی بدون معرفتی گونههیچ که به طور اخص،

  .شودمی مشخص دست این از هاییندارد، ضرورت پژوهش شناختیمعرفت

و ارتباط زبان، واژگان و اصطالحات خاص  تکوین زبان صوفیانهدربارۀ چگونگی 

به موضوع مهم ارتباط و  ،)م۱۹۸٠ـ۱۹۲٥(١اپل نویشان، صوفیه با تجربیات صوفیانه

شان تناسب زبان و اصطالحات صوفیانه عرفای مسلمان با تجارب خاص صوفیانه

این . ]۱۱٤۸- ۱۱٤٦ص، ص٥٥؛ ٦٠- ٥۹ص، ص۷؛ ۱٥ص، ٥۹: نک[است پرداخته

رو بررسی چگونگی تکوین از این. کندآثار منظوم مولوی مصداق پیدا میر موضوع، د

الزم  ٢اصطالحاتی مثل نور خوردن در زبان خاص صوفیانۀ خود مولوی با رویکرد تکوینی

شود؛ برای آن توجه می ٣در این روش، برای شناخت دقیق متن، به زمینۀ تکوین. است

و  مثنویهای بروز چنین تعبیری در نمونه برای درک بهتر نور خوردن مولوی، به زمینه

-، رجوع میرسالۀ فریدون سپهساالرو  العارفینمناقبو نیز متونی مانند  دیوان شمس

ها در زمینۀ آثار مدار، بهترین بررسیتجربه شناسی، بر اساس منظراز دید روش. شود

ها با در نظر ها با متون خود آنفی بزرگ دیگر، تفسیر و تأویل متون آنمولوی یا هر صو

 نوین شناختیهای زبانهاست که بهتر است با روشگرفتن زمینۀ یا بافت تکوینی آن

شناسی، معناشناسی و تحلیل گفتمان  ساختارشناسی، نشانه نظیر تفسیر متن، تحلیل و

، ۲۱: مثنوی، دیوان شمس و فیه ما فیه نکبرای اهمیت تفسیر مثنوی با [ صورت گیرد

؛ ۲۸: اند، نکشدهنظر سید حسن نصر و نیز برای آثاری که با همین رویکرد نوشته ۱٤ص

  . ]۳٥؛ ٤۱؛ ٥٠

-ساختار زبان و طرز بیان موالنا در آثار منظومش، از پیش اندیشیده و بر پایۀ مقوله 

 - لکه این آثار، جنبۀ جوششیبندی اصطالحات مرسوم صوفیانه نیست، ببندی و صورت

                                                                                                                                            
1 . Paul Nawyia 
2 . Genetic Approach 
3 . Genetic Context 



  ٤٩   شناختی به غذای نور و نورخواری در آثار منظوم موالنانگاهی معرفت 

اند؛ برای همین، مولوی از شدهارتجالی دارند و در گرماگرم سلوک موالنا سروده -الهامی

کند و در قید و ترین صورت استفاده میفهمترین و عامهها و تعبیرات صوفیانه به سادهواژه

؛ ۱٠: لوی، نکای و سادۀ موبرای شیوۀ بیان عامیانه، محاوره[بند اصطالحات نیست 

در بررسی آثار موالنا، این نکته را  ،بنابراین. ]٤۲۸ و ٤٤٠صص، ٤٦؛ ٤۳۷، ص۲۲؛ ۳۷

باشیم که معنی و مفهوم کلمات و عبارات در آثار او به تناسب حال و  باید در نظر داشته

کنند؛ به است، فرق می مقام صوفیانه که او در لحظات سرودن هر کدام از آن اشعار داشته

ای که عمق معنایی کلماتی مثل نور و عشق در شش دفتر مثنوی با همدیگر متمایز گونه

؛ برای تفاوت ساحت و درجات دفاتر مثنوی به تناسب حاالت و مقامات ۳٥: نک [است 

با توجه به اینکه منظور از نور در آثار منظوم موالنا، نور . ]۲۷٥، ص٥: صوفیانۀ موالنا، نک

آمیزی از منظر زبان صوفیانه، ماهیتی پارادوکسیکال، مبتنی بر حسالله است، نورخواری 

 شطحی داردو خالف
ً
ویژگی شطحی بودن زبان صوفیانه، که باعث . آمد عادت و اساسا

شود، به موالنا اختصاص ندارد، بلکه مختصۀ ماهوی زبان تفاهم یا بدفهمی میسوء

   .    ]۱٦، ص٥۹: برای شرح نک[صوفیانه است 

- ینۀ تکوین بوطیقای خاص صوفیان را که برآیند تجربیات وجودی و شهودی آنزم اگر

 ،کنیمنگاهمواردی مثل نور خوردن به  ١منظر تخیل خالقاز  هاست، در نظر نگیریم و

این عبارت  هرگز اما باید توجه داشت که مولوي. شودمي دیده ٢میزيآصناعت ادبي حس

. است آن به کار نبرده مدارادبی و تخیل - ۀ هنریسانشنازیبایي فحوا و زمینۀ بافت، را در

گوید، این نشانۀ غرق شدن او در اگر مولوی از نور نوشیدن و نور خوردن سخن می

 تخیالت و اوهام نیست؛ بلکه نشانۀ این است که او تجربیاتی صوفیانه در این زمینه داشته

اگر بدون توجه به آن تجربیات . مها نیز توجه کنیاست که در بررسی سخنانش، باید به آن

هنری   - ادبی - شناختیخاص موالنا، به تفسیر متون منظوم او، بر اساس مبانی زیبایی

رفت  پرداز بودن مولوی و غرق شدن او در اوهام خواهیمها بپردازیم، یا به بیراهۀ خیالآن

بر حقیقت معنوی شناختی خودمان از ساختار متن را زیبایی -یا برداشت و ذهنیت ادبی

  . کردناب و عرفانی تحمیل خواهیم

الگوی . است در جریان سلوک صوفی ٣صیرورت و شدن نتیجۀ صوفیانه، معرفت

» معرفت - تبدیل«یا همان » بصیرت -صیرورت«شناختی معرفت صوفیانه، الگوی معرفت

                                                                                                                                            
1. Creative Imaginaton  
2 . Synaesthesia 
3 . Becoming 



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ٥٠

 جسمی - مادی - زمانی - سیر و سلوک الی الله در تصوف، سیر و سلوک مکانی. است

- ، از یکمعرفت صوفیانه. است روحی -معنوی -شهودی - حضوری - نیست، بلکه وجودی

شهود / بصیرت و از سوی دیگر و در عین حال،صوفیانه است  شهود/ موقوف بصیرت سو،

حضوری  -تحقق صوفی و استحاله، تبدیل و تبدل وجودی صیرورت و به ،صوفیانه نیز

شهودی، از  - حضوری -تحقق وجودی وِم فهصوفیان برای ادای م .است وابستهخود او 

برای نظر [ دهندقرار می» تقلید«را در مقابل کنند و آناستفاده می» تحقیق«اصطالح 

، ۳٠؛ ۳۹- ۳۸ص، ص۳، ج٤۷: مولوی و صوفیان دیگر دربارۀ تحقیق و تقلید نک

 ،های متعدد و ذومراتب نیزها و بصیرتخود این صیرورت .]۲٥٤و  ۲۲۹-۲۲۸صص

یعنی نور الله  ،مراتب متعدد یک حقیقت واحدهای برین، به درجات و انساننتیجۀ تحقق 

 النامو . ]۱۸۹، ص٦۱ ؛۱۷٥-۱۷٤ص، ص٥۸ ؛۸۹- ۸٥ صص، ٦٥ :برای شرح نک[ است

و  های منطقیدر پی اثبات وجود و حقیقت حقایق غیبی و معنوی، با گزاره، در آثارش

 کند وها را توصیف میفانی خودش، آنبر اساس تجربیات عر  نیست، بلکه فلسفی

 سلوک عرفانی و متصف شدن به صفات الله این حقایق غیبی، به »دیدن«مخاطب را برای 

/ صیرورت«را موقوف » معرفت/ دیدن/ شهود/ بصیرت« ،بارها و بارها او. خواندمیافر 

  :استدانسته» تبدیل/ شدن

-تا نگردی او ندانی/ شرط است ایندیدن هر چیز را /  پس قیامت شو قیامت را ببین

های برای نمونه؛ ۷٦٠- ۷٥۹صص، ٦،  ج٥٤[خواه آن انوار باشد یا ظالم / اش تمام

  .]٥۸۲ -٥۸۱صص، ٦؛ همان، ج۳۱۹۳، ۳همان، ج: نک مشابه،

  

 یبررس و بحث. ۲

  موالنا از قبل ۀانیصوف آثار در یتجل نور شرب و ذوق یابیشهیر. ٥. ۱

شود که اصطالحات مربوط به غذای نور و به ذهن متبادر میدر بدو بررسی، این نظر 

یابیم که ریشۀ این گونه تر درمیدر بررسی دقیق .نورخواری مخصوص موالناست

وق«اصطالحات صوفیانه را باید در اصطالحاتی نظیر 
َ
رب«، »ذ

ُ
) سیرابی(» َرّی «و » ش

ها، در این کتاب. اندشده های صوفیان بزرگ قبل از موالنا توضیح دادهجست که در کتاب

است و از منظر موضوع  شناختی اصطالحات یادشده تبیین شدههای مهم معرفتجنبه

توان از این نظرها، به عنوان مورد بحث مقالۀ حاضر، چنان حائز اهمیت هستند که می

مبدأ و مبنایی برای ورود به بررسی و شناخت غذای نور در آثار منظوم مولوی بهره برد؛ 

دربارۀ این .) ق.هـ ٤٦٥- ۳۷٦(لقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری ارای نمونه ابوب



  ٥١   شناختی به غذای نور و نورخواری در آثار منظوم موالنانگاهی معرفت 

رب است و این عبارتی بود از آنکه «: استاصطالحات چنین نوشته
ُ
وق و ش

َ
و از آن جمله ذ

بدیعی و اول این  ١های کشف و پیدا آمدن واردهایایشان یابند از ثمرات تجلی و نتیجه

صفای معاملت ایشان، واجب کند ایشان را چشیدن  ٢.ذوق بود؛ پس شرب و پس سیری

. معانی و وفاء منازالت ایشان، شرب واجب کند و دوام مواصالت، سیری واجب کند

هر کی . بود ٣خداوند ذوق متساکر بود؛ خداوند شرب سکران بود و خداوند سیری صاحی

او سکر نیارد و دوستی او قوی بود، شرب وی دائم بود و چون این حال، دائم بود، شرب 

چه بر او اندرآید، اندرو اثر نکند و تغّیر نیارد و هر . حق صاحی بود، از حظ فانی بوداگر به 

او صافی باشد، شرب بر وی تیره نگردد و هر که شرب، او را غذا گشت، از آن  ٤هر که سّر 

ون شود که قشیری بدمالحظه می. ]۱۱٤، ص٤۲[ ٥»آن باقی نبودصبر نتواند کردن و بی

اینکه مانند مولوی، به وضوح از غذا یا شراب نور سخن بگوید، ذوق و شرب صوفیانه را 

  . است توصیف کرده

ها با شهود حق گانۀ یادشده، ارتباط آندر آثار دیگر صوفیانه و در شرح اصطالحات سه

ین در ا. اندشناسی تصوف مهماست که از نظر معرفت با حق در پرتو تجلی نور الله آمده

، )تمییز حق از باطل(» تمییز«است که چشیدن نور تجلی، سبب  آثار چنین آمده

ذوق نور در نتیجۀ تجلی نور . شودمی» وجد«، »کشف«، )شهود حق با نور حق(» شهود«

. شود؛ نور حق، قابلیت چشش و نیز خاصیت ایجاد سکر را در سالک داردالله حاصل می

شود که به مقام وصال و جربه کند، چنان جذب میرا ت» ذوق«اگر سالک صادق طریقت، 

؛ ٥٠۲، ص۳٠؛ ٥٠، ص٦۲: نک[رسد می) رؤیت حق با نور حق(» مشاهده«لقای حق و 

                                                                                                                                            

 . ۱۳٠، ص٤۲: نک» وارد«برای شرح اصطالح صوفیانۀ . ١

بـه  الرسـالة القشـیریةکـه در اصـل » رّی «در ترجمۀ فارسی ابوعلی حسن بن احمد عثمانی کلمۀ عربی . ٢

سـیراب «که ایـن کلمـه در زبـان عربـی بـه معنـی است، در حالیآمده » سیری«است، به معنی کار رفته 

  .    ]٣٤١ -٣٤٠، ص٤٧: ؛ نیز نک ٢٥٤، ص٢: نک[» سیری«است، نه » شدن/ بودن

 .   ]۱۱٠-۱٠۹و همان، صص ۱۱۲، ص٤۲: ، نک»غیبت«و » صحو«برای شرح اصطالحات صوفیانۀ . ٣

-نیسـت، بلکـه سـاحتی از سـاحات وجـودی و روان» راز«در متـون صـوفیانه، بـه معنـی » سّر «اصطالح . ٤

 شناختی انسان، مانند جسم، روح، قلب است 
ّ
تـر تر و از قلب شـریفو از روح لطیف» مشاهده«که محل

 . ]۱۳٤، ص٤۲: برای شرح نک[است 

ذوق ثمـرۀ تجلـی و «: خوریم؛ برای نمونههای متصوفه به تعابیر مشابه ابوالقاسم قشیری برمیدر کتاب. ٥

صـاحب ذوق متسـاکر اسـت و صـاحب . اول ذوق است و بعـد شـرب و بعـد سـیرابی. نتیجۀ واردات است

 . ]٤٠٤، ص٣٠[» شرب سکران است و صاحب سیرابی هوشمند



 ١٤٠٠ بهار و تابستان ، اول، شمارۀ چهارمپنجاه و ، سال ادیان و عرفان  ٥٢

مالحظه . ]۳٤۳ -۳۳۹ص، ص٥، ج٤۷؛ ۱۳۷، ص٤٤؛ ۳۳۹، ص٥، ج٤۷؛ ۱۸۱، ص٦

چشیدن، مزه کردن «بر خالف معنی لغوی آن که به مقولۀ » ذوق«شود که کلمۀ عربی می

به (» نور«، در تصوف از مقولۀ ]۲۲٠، ص۲: نک[شود اطالق می» حان مزۀ غذاهاو امت

شود و در معرفت صوفیانه دارای محسوب می) ظهور حق(» تجلی«، )طور دقیق نور الله

اَق َعَرف«چنان اهمیتی است که سخنانی مانند 
َ
، ٤: نک[است  رایج شده١»َمن ذ

  . ]۳٤۱، ص٥، ج٤۷: ؛ نیز نک۲٠۳ - ۲٠۱صص

  

 شناسی غذای نور و نورخواری در آثار موالنامعرفت .۲

  صوفیانه در نظر موالنا، معرفت
ً
 نه اما است؛ »پنجگانه حسی با حواس معرفتی« اساسا

 حواس بلکه برخوردارند، آن از های معمولیانسان که معمولی جسمانی پنجگانۀ حواس

 نورانی هایانسان در اما هستند، بالقوه و های عادی، خفتهانسان در که روحانی پنجگانۀ

- می بالفعل و ، فعال»صاحبدالن«ها به و تبدیل شدن آن الله نور تجلی نتیجۀ در برین، و

جاهای مختلف  در شمارد وموالنا پنج حس روح قدسی را ابزار معرفت عرفانی می .شوند

 ،»جان حس« ،»ُدرپاش حس« ،»دینی حس« ،»زر حس« به حس پنج این از از مثنوی،

، ۲۸: نک[ کندمی تعبیر »دیگر پنج حس« و »آن حس«، »پنج حس درون«، »دل حس«

  :؛ برای نمونه]۳٤۳-۳٤۲صص

 از بجویید حس این صحت/ آسمان نردبان دینی حس/ جهان این نردبان دنیا حس

 آن صحت/ تن معموری ز حس این صحت/ حبیب از بخواهید حس آن صحت/ طبیب

  ]۳٠۷ - ۳٠٤صص ،۱ ج ،٥٤[ بدن تخریب ز حس

شود که موالنا  ورود به ساحت روح نورانی را در جریان شهود صوفیانه مالحظه می

 حس« غذا و مایۀ حیات که کندمی تأکید او. شماردشرط فعال شدن حواس روحانی می

  :است  الله نور تجلی »جان

 ابدان حس/ مس چو وین آمد سرخ زّر  چو آن/ حس پنج این جز هست حسی پنج

   ]٥۱ و ٤۹صص ،۲جهمان، [چرد می آفتابی از جان حس/ خوردمی ظلمت قوت

تبدیل و (شناختی، مولوی نظر با نور الله را عامل اصلی تمییز حس از منظر معرفت

- کند که هر کدام از حواس پنجخواند و تأکید میو حصول شهود صوفیانه می) تنویر حس

                                                                                                                                            

م َیدَر «معادل . »هر کس که چشید، شناخت«. ١
َ
ق ل

ُ
م َیذ

َ
م َیـدری««یا » َمن ل

َ
ق ل

ُ
م َیذ

َ
هـر کـس کـه (»   َمن ل

 . ]٥٤۲، ص٦۲؛ ۲۳۹، ص۲۸مقدمۀ دفتر دوم مثنوی؛  ۱٦۹، ص٥٤: نک[» یابدنمینچشد، در 



  ٥٣   شناختی به غذای نور و نورخواری در آثار منظوم موالنانگاهی معرفت 

  : گانۀ روح از این تجلی نور الله سهمی دارند

ه / حس را تمییز دانی چون شود؟
َّ
ر بُنورالل

ُ
؛ نیز ۲٦٤٦، ۱همان، ج[د وبآنکه حس َیْنظ

  .]۲۸۲۳- ۲۸۱٦صص، ٦همان، ج: نک

کنیم، در ساحت جسم، هیچ ارتباطی بین حس بویایی و حس بینایی احساس نمی

هرچند . هستند» واحد«اما در ساحت روح، تمامی حواس به همدیگر مرتبط و در حقیقت 

شهود است، اما باید بدانیم که همۀ این حواس روحی، / تصوف، اصالت با بصیرتدر 

به دلیل » پیوسته بودن پنح حس روحی به همدیگر«مولوی به . واحد و بر هم تأثیرگذارند

شود که قوای یک این امر سبب می. است اشاره کرده) نور الله(» وحدت خاستگاهشان«

برای . ]۳۲٤٥- ۳۲٤٤صص، ۲همان، ج: نک[ها شود حس روحانی قوت مابقی حس

را ) های نورانینور الله در وجود انسان(» های نورانیبوی خوب روح انسان«همین او 

» های ظلمانیهای نفسانی انسانبوی بد خوی«کنندۀ چشم بصیرت روح و روشن

، ۱،  جهمان: نک[ ١شماردرا تارکنندۀ بصیرت می) های بدظلمات نفس انسان(

  . ]۱۹۱۲- ۱۹۱۱صص

ای است که در آن، حواس صوفی، در جریان شهود تبدیل حواس، تجربه صوفیانه

گزارش . تواند با چشم بشنود و یا با گوش ببینداو می. توانند جانشین یکدیگر شوندمی

آمیزی شاعرانه، آمیزی است؛ اما حساین ماجرا، از نظر ساخت صوری، شبیه به حس

در حقیقت، وقتی صوفی به شهود . مدار استشناختی غیببهره از پشتوانۀ معرفتبی

-گیری از حسشود و بهرهاش تبدیل به حواس غیبی میرسد، حواس خاکیغیبی می

به نقل  ۲۲۱، ص ۲٠: نک[ای برای تأکید بر تمایز این درک حسی تازه است آمیزی، نشانه

وب شدن جان را سبب فعال شدن حس جان و مجذ» نور حق«او .  ]۹٦-۹۲ص، ص۳٤از 

  : داندبه سوی حق می

، ۲همان، ج[آنگهی جان سوی حق راغب شود / نور حق بر نور حس راکب شود

  .]۱۲۹۳ص

ۀ روح گانحواس پنجهای برین، در هنگام تجلی نور الله، در انسان مولویدر نظر  

   :شوندمي و واحد به همدیگر تبدیل شوند،که همه با هم فعال میقدسی، در عین حال

                                                                                                                                            
در شـبانروزی «: این سخنان عرفانی، به سخنان صوفیانی مانند ابوسعید ابوالخیر بسیار شـبیه هسـتند. ١

س از تو برمیسی
َ
س که نه به حق برآید، گنـده بـود، چـون مـردار کـه فریشـته از آن . آیدهزار نف

َ
هر آن نف

 .]۲۸٥، ص٥٦[» ینی فراگیردب
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-راست گفته/ بايد شدنگوش و بيني، چشم مي/ پس بداني چون كه رستي از بدن

-۲٤٠٠صص ،٤ج همان،[  نموي عارفاچشم گردد موبه/ زباناست آن شه شيرين

۲٤٠۱[  

گوید که می» بینآغاز منور شدن عارف به نوِر غیب«موالنا در جایی از مثنوی با عنوان 

، غیب بر همۀ حواس پنجگانۀ )به حس روحیتبدیل حس جسمی (بر اثر تبدیل یک حس 

-با این وصف، حواس پنج. ]۳۲٤۹- ۳۲٤۸صص ،۲همان، ج: نک[شود روح پدیدار می

بویند؛ زمان میبینند، بلکه همگانۀ روح انسان نورانی، نه تنها معانی و حقایق غیبی را می

  . چشندکنند و میشنوند؛ لمس میمی

با معرفت صوفیانه، نباید از دو اصل ثابت در در بحث تبدیل حواس و ارتباط آن 

که به ترتیب جنبۀ ) بصیرت عرفانی(» مشاهده«و ) چشش عرفانی(» ذوق«تصوف، یعنی 

کنند، غافل شد شناختی حقیقت واحد صوفیانه را بازنمایی میوجودشناختی و معرفت

  . ]۱۲۲، ص٤٥: برای شرح نک[

روح انسان . بۀ تجلی نور الله استموضوع مهم دیگر وحدت حواس روحی در پرتو تجر

است؛ برای همین واحد است؛ چون واحد است،  در تصوف، از الله احد متجلی شده

شناسی تصوف، روح، ساحتی از از منظر انسان. گانۀ آن نیز واحد استحواس پنج

ساحات وجودی انسان است که در آن از تفرد، تشخص، تعین، تمایز و کثرت اثری نیست؛ 

بر مبنای . ]۲٥۱، ص۲٥: نک[مین با خدای ناشناختنی وحدت و عینیت دارد برای ه

، حواس نورانی انسان ]۱۹ -۱۸ص، ص٣٨ :برای حدیث مزبور نک[ حدیث قرب نوافل

در اصل این الله است : منور به نور الله، متعلق به او نیستند، بلکه متعلق به الله هستند

کند و بنده در حال تجلی نور چشد و لمس مییبوید؛ مشنود؛ میبیند؛ میکه خود را می

شناسی تصوف، روح صوفی، از منظر معرفت برای همین. الله، فانی و محو در الله است

نور (شود و معنی و حقیقت واحد گانۀ الله میدر پرتو تجلی نور الله، مجهز به حواس پنج

ین دیدن روحی یا به بیند و ارا در صورت و ظاهر تمام موجودات و کثرات می) الله

-شنود؛ هم می، به این صورت است که در عین حال هم می»شهود/ بصیرت«اصطالح 

/ کند؛ یعنی هرچند اصل معرفت صوفیانه بصیرتچشد و هم لمس میبوید؛ هم می

بصیرت در پرتو : شهود روحی است؛ اما این دیدن با آنچه ما در ذهن داریم، متفاوت است

یعنی با سمع و شم و ذوق و لمس همراه است؛ برای همین، معرفت  نور الله، کامل است؛

شناسی، از دیدگاه معرفت. هاستترین معرفتترین و حقیقیروحی صوفی واصل، کامل

. گانۀ روحی صوفی نیز نیست، بلکه نور الله استعامل اصلی چنین معرفتی، حواس پنج
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نیز واحد ) ابزار معرفت صوفیانه(ح گانۀ رو الله احد است و نور الله و تمامی حواس پنج

شود نیز، می بیند، نور الله است؛ خود شهود نیز نور الله است و آنچه دیدهآنکه می. است

 معرفت» اتحاد با مطلق«این مختصۀ . نور الله است
ً
شناختی و موقوف را که ماهیتی اساسا

اتحاد ظاهر و «ت، به نام به تجلی نورالله دارد و در عرفان اسالمی از مباحث بنیادین اس

، ۲۸: نک[شمارند می» وحدت وجود«را از متفرعات بحث شناسند و آنمی» مظهر

یا » اتحاد ظاهر و مظهر و ظهور«که البته تعبیری ناقص است و کاملش  ]۳٠-۲۸صص

است؛ اما با توجه به » تجلی حق در انسان کامل به طریق اتحاد ظاهر و مظهر و ظهور«

تر و یا دقیق» اتحاد نوری«، »وحدت نور«را یانۀ مولوی، بهتر است آنخاص صوف آراِی 

مبحث  ۲۳۷- ۱۹۲ص، ص۱، ج٦۳: برای تفصیل نک[دانست » وحدت نور الله«تر کامل

  . ]۱۹٠ -۱۸۹ص، ص٦۱؛  ۱۷٦، ص٥۸: وحدت وجود و وحدت موجود ؛ نیز نک

، »هآین« بلکه) سخنقول و (» مقاالت مرد« ، خود را نهموالنا در غزلی از دیوان شمس 

. ]۱۲: برای شرح نک[است دانسته الله نور با شاهد و الله نور در فانی صوفی کامل یعنی

 اشارت »بصیرت«به » علم«، یعنی از ]٤٥۷، ص۲٠: نک[» گذر از گوش به چشم« به او

 نشده تبدیل الله نور با حواسشان که زمانی تا که گویدمی خود مخاطبان به و است کرده

   :مشاهده نخواهندکرد را او واالی صوفیانۀ »حال«

، ٥۲[شود حال من ار چشم شود گوش شما دیده/ امام   مرد   مقاالت   نهام   آینهآینه

  .]۳۸ غزل ،٦٥ص

بر اساس فرایند تبدیل حواس، نور  الله در حاالت ابتدایی سلوک، قابل چشش با 

  .گرددنوشیدن و خوردن میشود و در مقامات باالتر، قابل ذائقۀ روح می

صورت در نظر . دوگانگی و تمایز بین صورت و معنی وجه نظر اصلی تعالیم و موالناست

 ها و وجه آشکار جهان هستی و معنی، عبارتاو، شکل بیرونی و ظاهری چیزها و پدیده

گونه که خدا از است از حقیقت معنوی، روحانی و غیبی هستی، وجود حقیقی چیزها، آن

آگاه است و از آنجا که خدا، از هرگونه تکثری مبراست، در تحلیل نهایی، معنی همه آن 

؛ ۳۱-۲۷ص، ص۲۳؛ ۸۱٠، ص٥٠؛ ۱۱٤۱-۱۱۳٦صص، ۱، ج٥٤: نک[چیزها خداست 

شناسی، معنی غیبی، در محدودۀ زبان، بیان، از منظر معرفت. ]٤۹۱- ٤۸۸ص، ص۲۸

 شناختهگنجد و فقط زمانی حقیقیاس، استدالل، خیال و ظن نمی
ً
شود که با می قتا

و لمس شود؛ به  گانۀ روح منور به نور الله، دیده، بوییده، شنیده، چشیدهحواس پنج

تنها شرط رسیدن به این سطح واال از معرفت، .  شودنشود، درک نمی که تا چشیدهنحوی

ین منظر، از ا. با تجلی نور الله بر وجود اوست) ابدال انسان به نور/ تبدیل(» نور شدن«
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ذهنی نیستند، بلکه معانی  - خوهای انسانی، چه مثبت و چه منفی، معقوالت انتزاعی

اند که خاصیت تابش، انعکاس و تسری به دیگران دارند و سبب تأثیر بر بصیرت دل غیبی

  .]۱٠۹۳ -۱٠۹۱صص، ۲، ج٥٤: نک [١شوندمی) ابزار معرفت صوفیانه(و روح 

است، راجع به حاالت و مقامات خودش  کوشیدهبر خالف مثنوی که موالنا در آن 

سخن نگوید، غزلیات او در دیوان شمس تبریز، محملی برای بیان تجربیات خاص 

مولوي در . ]۲٥، ص۲۱؛  ۱٥، ص۲۲: نک[صوفیانه و حاالت و مقامات خودش است 

 غذاهای عادی،داند که به جاي مي صوفی کامل واصلیخود را  ،غزلي از دیوان شمس

و همین مؤید این نظر  هماني دارند این در این غزل، نور و عشق .خوردعشق مي نور و

داشتن قلبی نیست، بلکه عشق حقیقی،  شود که مراد موالنا از عشق، احساس دوستمی

سرشت و ماهیتی نوری دارد و از جنس نور الله، بلکه خود نور الله و نتیجۀ تجلی نور الله 

و    موالنا، مزۀ دهان او طعام روح الله، نور ٢.ون موالناستبر وجود صوفی کامل واصلی چ

  :ستاوروح و نمو   ءمایة نشو

بریان نخورم که هم / پاچه نخورم که استخوان است/ من سر نخورم که سر گران است

/ ستا گوارمن عشق خورم که خوش... / ستا من نور خورم که قوت جان/ است زیان

، مانه: ؛ برای موارد مشابه نک۳۷۲غزل ۱۸۱، ص٥۲[ ستا ست و نشو جانا ذوق دهن

  .]۱٥۷٦غزل ٥۹۹، صهمان؛ ۱۷٠٠غزل ٦٤۲ص

 و بلکه روح و صورت، نه جسم ،در نظر مولويشناسی صوفیانه، انسان از منظر انسان

  : نور الله است بلکه  غذاهای مادی،نه  ،بشر اصلی و حقیقیرو غذاي از این ؛معني است

ین ا لیک از علت در/ قوت حیوانی مر او را ناسزاست/   قوت اصلی بشر نور خداست

 . ]١٠٨٦ -١٠٨٥صص ،۲، ج٥٤[که خورد او روز و شب زین آب و گل / افتاد دل

الله تعالی، در قرآن کریم، . ریشۀ این نظر صوفیانۀ مولوی را باید در قرآن کریم جست

ْرض«از یک سو خود را به صراحت 
َ ْ
َمَواِت َواأل وُر السَّ

ُ
آیۀ  :، سورۀ النور۱[د کنرفی میمع» ن

از سوی دیگر  ،]۱٤۳آیۀ  :سورۀ االعراف: همان[ گویدخودش سخن می »تجلی«از  و  ]۳٥

                                                                                                                                            

 و تاظلمـ؛ بـرای همـین اسـت» خوپـذیر«هـای دیگـر انسـان نفـوس از انسـان نفـس نیز سنایی نظر در. ١

هـای بـه انسـان تسـّری و انعکـاس قابل ،بد هایانسان نفوس هایوسوسه و امیال و هواهای هایتیرگی

 .]٤٥٠ ، ص۳۳[» انسانی نفس است خوپذیر /درمانی که نشین کم بدان با«: تهاسهمنشین با آن

اگرچـه صـورت و / عظیم نور قدیم است عشـق پـیش خـواص: گویدمولوی در غزل دیگری از دیوان می. ٢

 . ]۱۷۳٥، غزل ٦٥٥، ص٥۲[شهوت بود به پیش عوام 
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 ِفیِه ِمْن ُروِحی«: یدفرمادر خلقت انسان می
ُ
ت

ْ
خ
َ
ف
َ
خدای صوفی، خدای نور و تجلی  ١.»َون

است؛ نیز  ها دمیدهانسانرا بر کالبد همۀ است؛ الله در تصوف، نور است و روح الله که آن

-  ، پدر موالنا، چنین آمدهمعارف بهاء ولدکه در در نظر صوفیان، پرتوی از الله است؛ چنان

اند و یا گویی های کثیف محبوس گشتهاند که به کالبد و جسمها، نورهای اللهروح«: است

که به شهود موالنا . ]۳۲۱، ص۱۳[» است پرتو الله است که در زوایای اجسام افتاده

است، عقیده دارد که چون  است، یعنی آیات قرآن در وجود او تحقق یافته صوفیانه رسیده

ها نیز نور الله است؛ نه ها، پرتوهایی از نور الله هستند، قوت و مایۀ حیات آنارواح انسان

  . ها هستندغذاهای مادی که مخصوص ادامۀ حیات جسم خاکی انسان

نور « تعبیراتی چوناز  ،شیخ واصلخوردن و نوشیدن وصیف در ت مولوی در مثنوی

او عقیده دارد که حتی شیخ نورانی در . تاس برده بهره» نور نوشیدن«و » خوردن

او حد . نوشدو حقیقت، نور الله می» معنی«خورد، در و ظاهر، غذای مادی می» صورت«

) گلوی جسم و گلوی روح(» ودو گل«و مرزی برای نورنوشی انسان نورانی قائل نیست و از 

  :دهدگوید و نورخواری را به گلوی جان نسبت میسخن می

 کاو شراری چون/ چرد می صورت به کارد می الله/ خورد می نان مگو نوشد می نور

وا ال حق گفت را خوری نان/ جمع بهر خوردش ز افزاید نور/ شمع ز روغن خورد
ُ
ْسرف

ُ
 نور/ ت

وا ست نگفته را خوردن
ُ
َتف
ْ
و  / آن گلوی ابتال ُبد وین گلو/ اک

ُ
ل
ُ
،  ٥٤[فارغ از اسراف و آمن از غ

 -۱٠۸٥صص ،۲ج مان،ه: نک ؛ برای مواردی مشابه دیگر۲۷۱٠- ۲۷٠٦صص، ٥ج

 .]۳۸۹٠ص، ۱، ج٥٤؛ ۳۱٦۳غزل: ۱۱۷٥ص ،٥۲؛ ۱٠۹۳

نه تنها  الله، گوید که نوردر یکي از عناوین دفتر پنجم مثنوي به صراحت مي موالنا

تبدیل و  حقیقت مبینشود و این حرف مي ء اللهبلکه غذاي جسم اولیا ،غذاي روح

) روح حاصل از تجلی نور الله بر وجود اولیاء الله(قدسی  به روح اولیاء الله استحالة جسم

بیان آنکه نور که «: است و وحدت تمامی ساحات وجودی آنان، در پرتو تجلی نور الله

َم «: شود روح را کهتا او هم یار مي ،شودولیا ميغذاي جسم ا ،ستا غذاي جان
َ
ْسل
َ
ا

ْیطاني َعلي َیدي
َ
او دربارۀ حدیث نبوی مربوط  .]۲۸۸ بیت از پیش عنوان ،٥، ج٥٢[» ش

                                                                                                                                            

هرچند دربارۀ حقیقی یا مجـازی بـودن انتسـاب روح . ۲۹و سورۀ الحجر، آیۀ  ۷۲، سورۀ ص، آیۀ ۱: نک. ١

، در این آیات، بین مفسران از یک سو و بین فالسفه و عرفا و دیگر علما اخـتالف نظـر »روحی« به الله در

هست، اما همگی در این نکته که روح انسان منشأ الهی دارد و از این رو مقدس است، اتفاق نظـر دارنـد 

 .    ]۲٤: برای نظر موالنا و عالمه طباطبایی و عالمه جعفری در تفسیر این آیات، نک[
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اش از سوی پروردگارش که همان نزد الله و سیری و سیرابی) ص(به بیتوته پیامبر اسالم 

، ٥۳: و برای شرح نک ۳٦، ص۳۸: نک[مورد بررسی ما در این مقاله است » غذای نور«

، معتقد است که در نزد مردم، این اطعام و اسقاء مورد اشاره در حدیث، به خطا، ]۱٦ص

- او به مخاطب خود چنین توصیه می. است شده) تأویل به غذای مادی(» آش«کنایه از 

 ،١، ج٥٤: نک[تأویل بپذیرد ها را بیکند که چنین حقایقی را تأویل نکند و آن

  .]٣٧٥٨- ٣٧٥٣صص

. است) نور الله(نکتۀ مهمی که در این مقاله باید به آن بپردازیم، ماهیت غذای نور 

های عاشق منور به نور الله، در حال فناء فی الله، در تمام گوید که انسانموالنا می

کنند و در همان مقام مشاهدۀ نور تجلی الله، از موجودات عالم، نور الله را مشاهده می

و  مستغرق، حیران و ) کنندتغذیه می(» چرندمی«ات الله، یعنی تجلیات جمالی حق صف

بینند است و آنچه می» غائب«شوند؛ برای همین، چشمشان از دیدن این جهان فانی می

های عادی کنند، معانی و حقایق غیبی است که از چشم جسم انسانو از آن تغذیه می

کند و برای همین، ندای ها را محو و فانی میفات الله آناند؛ به بیان دیگر، نور صپنهان

و  ۳٦٥۹- ۳٦٥۳صص ،٦، ج٥٤: نک[دهند سر می» در دو عالم غیر یزدان نیست کس«

؛ برای ٤٥- ٤٤ص، ص٥۳: ؛ برای شرح نک۱۸۱۹- ۱۸۱٥صص ،٦؛همان، ج ۱٠۲٦

، همان؛ ۲٤٤۷- ۲٤٤٤صص، ٢ج ،٥٢: شواهد بیشتر دربارۀ خوردن تجلیات نور حق نک

  .]۳۲٦۸-۳۲٥۹صص ،٤ج

در صوفیان کاملی مثل مولوی، تجلی ممتد و مستمر نور الله به صورت آشامیدن 

شود که او روزهای متمادی فانی، سبب می» نورآشامی«همین . کنددریاهای نور جلوه می

در . محو و مستغرق در تجلی نور الله شود و بعد از صحو ابیات غزلیات و مثنوی را بسراید

 به الله نور نورآشامی مولوی، یعنی تجلي به تجربیات متعددی از افالکي فینالعار مناقب

 سبب خدا نور تجلي  ١.است آمده او کل وجود بر راآن تأثیرات شگرف مولوي و وجود

 شودمي نورآشامی سبب همین و) خوردن نور تجربة( شودمي مولوي استغراق حالت ایجاد

، ٥: نک[نکند  حس را گرسنگي و غذا به طبیعي نیاز جسم موالنا، روزهای متمادی که

مطابق تصریح افالکی و . ]٤۸۸- ٤۸۷ و ٤٥٤ - ٤٥۳ ،٤٤۲صص؛ همان، ۳٤٥-۳٤٤صص

                                                                                                                                            

 تجربۀ خاص صوفیانۀ صوفیان واصـلی چـون موالنـا همین به مرصادالعباد گویی در نیز رازي الدیننجم.  ١

اسـت  شـبیه العـارفینمناقـب در شده از موالنانقل سخنان به سخت او در این باره، سخنان و دارد اشاره

 .]۱۹۱، ص ٥۷: نک[
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و » اسرار« نامها سپهساالر، ابیات مثنوی و غزلیات دیوان شمس که یاران مولوی به آن

تجلیات انوار  ثمرۀ همین تجربیات صوفیانۀ او و حاصل استغراق او در، بودندداده» معانی«

است، از  رسیدههر مقام که در سلوک می بهموالنا تحت تأثیر جذبات حق . است حق بوده

 :نک[است  کردهای بیان میشده، شمهحقایقی که در همان مقام برایش منکشف می

گونه تعبیرات پیداست که بررسی و تحلیل دقیق و عمیق این .]٥٤و  ٥۱ص، ص۲۹ ؛همان

  . پذیر نیستمتنی امکانظاهر برونبدون نگاه به عوامل تکوینی بهخاص صوفیانه، 

تحمل انوار قوي تجلیات ( نور الله تجربة تجلي حاالت عرفانینکتۀ مهم دیگر اینکه 

ۀ قدسی تجرب جریان در) ص(هایي است که پیامبر اسالم شبیه به حالت موالنا، )الله

هاي حالت :است داشته) معنویعي و طبیتجربة فوق واالترین سطح( الهی وحي گرفتن

 تغییرهاي درشت عرق، فرساي بدني، سرازیرشدن دانههاي طاقتو رنج ددردهاي شدی

 ١.هاهایي شبیه به غش و ناله کردنها و حالتها بر زمین افتادنخودشدنرنگ چهره، بي

صل شود که از دیدگاه تکوینی، ابیات مثنوی و دیوان شمس تبریزی حامالحظه می

وحی موالنا هستند؛ از همین روست که او در مقدمۀ ابتدای دفتر اول  تجارب عرفانی شبه

» کشاف قرآن«در آیۀ نور قرآن کریم و » نور الله«مثنوی، با جرأت تمام، این کتاب را  

و برای همین ارتباط وحی و شهود عرفانی از منظر  ]۳، ص٥٤: نک[است  خوانده

وحی «در جایی از مثنوی سخنان صوفیان مثل خودش را  هاست کهچگونگی تکوین آن

و بر اساس همین تجارب ناب صوفیانۀ است  ]۱۸۱٥ص ،٤همان، ج : نک[داند می» حق

  :شودمی) معدن نور الله(گوید هر کسی که از نور الله تغذیه کند، تبدیل به قرآن که می

 ،٥، جهمان[هر که نور حق خورد قرآن شود /  هر که کاه و جو خورد قربان شود

  .]۲٤۷۸ص

                                                                                                                                            

، ٥٤: نـک[اسـت را در هنگام گرفتن وحی الهـی چنـین شـرح داده ) ع(موالنا در مثنوی حاالت موسی . ١

از منظر چگونگی تکوین، این سخنان، نتیجۀ تجربۀ صوفیانۀ تجلی نـور اللـه بـر . ]به بعد ۱۷۷٥، ص۲ج

هیکو توشي. استو تجربۀ وحی او نسبت داده ) ع(وجود خود موالنا و شهود صوفیانۀ اویند که به موسی 

را در تجربـۀ ) ص(حـاالت پیـامبر اسـالم  ،ژاپنـي شـناسو اسـالم پژوهشگر ،.)م۱۹۹۳ -۱۹۱٤( ایزوتسو

کـه بـه ایـن هنگـامی، )عـرب کنندة شعر به شـاعرلهاماجن (» تابعه« دربارۀبا عقاید اعراب بدوي  وحی،

حـاالت شـمن در  رسول خدا، و نیزها به بودن شاعر و اتهام مشابه آن مجنونکرد؛ شاعران شعر الهام می

کنـد سـنجد و تحلیـل مـيمـي سـمشمنی هنگام خلسه، مکاشفات و مواجهه با امر قدسی در آیین کهـن

  . ]۲۲٤-۲۱۳، صص۸ :نک[
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  یریگجهینت

از منظر تکوینی، تعبیراتی مانند نور نوشیدن و نور خوردن در آثار منظوم مولوی، خاستگاه 

 چشیدن، صورت به و جسم ساحت در و بالغی ندارند و شناسيتخیلی، مبتنی بر زیبایي

معنوی و  - نیستند، بلکه ماهیتی حقیقی، عرفانی تبیین قابل نوشیدن عادی نیز و جویدن

درست است . روحی و وابسته به تجربۀ خاص صوفیانۀ تجلی نور الله بر وجود موالنا دارند

، »ذوق«که در آثار صوفیان قبل از موالنا، اصطالحاتی مربوط به تجلی نور الله، مانند 

رب«
ُ
ند، تعابیر و اصطالحات مربوط به غذای نور، نورنوشی و شومیدیده» ّی َر «و  »ش

است و مخصوص موالنا  کدام از صوفیان قبل از موالنا نیامدهنورخواری، در آثار هیچ

صیرورت، تحقق و  سطوح واالی سلوک و به او به عنوان یک صوفی واصل که. هستند

لله بر وجودش و خوردن و است، از تجربۀ خاص عرفانی تجلی نور ا معرفت صوفیانه رسیده

که نتیجۀ این تجلی نور الله، ابیات دیوان شمس و مثنوی  گویدنوشیدن نور حق سخن می

حاصل تحقیق اینکه نور الله کل آن چیزی است که به عنوان معرفت . معنوی است

پدیدارشناختی  -این نور، عالوه بر اینکه از منظر وجودشناختی: شناسیمصوفیانه می

شناسی شود، از منظر معرفتو استحالۀ وجودی انسان، به انسان نورانی می سبب تبدیل

تصوف، هم اصل معرفت صوفیانه است؛ هم ابزار آن و هم آنچه در جریان معرفت صوفیانه 

  .  شودمیشناخته  دیده و

  

 منابع
  قرآن کریم]. ۱[

انگلیسی هانس  - فرهنِگ عربیبر اساِس ( فارسی - فرهنگ معاصر عربی). ۱۳۸۱(آذرنوش، آذرتاش ]. ٢[

  .نشر نی ،چاپ دوم، تهران ).ور

مقدمه، تحلیل متن و تعلیقات محمد  .الدین بلخیمثنوی معنوی موالنا جالل). ۱۳۷۹(استعالمی، محمد ]. ۳[

  .  انتشارات سخن ،استعالمی، چاپ ششم، تهران

- لتصفیه فی احوال المتصوفه یا صوفیا). ۱۳٤۷(الدین ابوالمظفر بن منصور بن اردشیر العّبادی، قطب]. ٤[

  . انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ،به تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران .نامه

 دوم، اپچ یازیجی، تحسین تصحیح به .العارفینمناقب). ۱۳٦۲( احمد الّدینشمس العارفی، افالکی]. ٥[ 

  .کتاب دنیای ،تهران

تحقیق و تقدیم و تعلیق عبدالعال شاهین،  .اصطالحات الصوفیهمعجم ). ۱۹۹۲(الکاشانی، عبدالرزاق ]. ٦[

  . دارالمنار ،قاهره

به تصحیح و  .کتاب التعرف لمذهب التصوف). ۱۹۹٤(الکالباذی، ابوبکر محمد بن اسحق البخاری ]. ۷[



  ٦١   شناختی به غذای نور و نورخواری در آثار منظوم موالنانگاهی معرفت 

  . مکتبة الخانجی ،اهتمام آرتور جان آربری، قاهره

 نشر دفتر ،تهران چاپ چهارم، آرام، احمد ترجمة .قرآن در انسان و خدا). ۱۳۷٤( هیکوتوشي ایزتسو،]. ۸[

  .اسالمي فرهنگ

مجلۀ  .»)با تکیه بر مثنوی معنوی(آیینۀ حضور تجلیگاه خداوند از دیدگاه موالنا «). ۱۳۸۱(باباساالر، اصغر ]. ۹[

  .٥٦۷ - ٥٥۱صص ،۱٦۳و  ۱٦۲شمارۀ  دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،

- بررسی مفهوم کلمۀ صدور در مثنوی و آثار دیگر مولوی، بر مبنای تمایز جهان«). ۱۳۹٦(ختیار بخشی، ا]. ۱٠[

  .  ٦۲ - ۳٥صص ،۲٦، شمارۀ مجلۀ مطالعات عرفانی. »بینی مولوی با فلوطین

از (ای عنصر نور در مثنوی و مهم ترین آثار عرفانی ادبیات فارسی بررسی مقایسه ).۱۳۹٠( ---------- ]. ۱۱[

  .رسالۀ دکتری دانشگاه گیالن، به راهنمایی دکتر علیرضا نیکویی ).تا قرن نهم هجری قمریآغاز 

با  بودن صوفیان واصل در توصیف ماهیت معرفت صوفیانه سان آینه اهمیت«). ۱۳۹۹( ---------- ]. ۱۲[

  . ۹٦ - ٥۷صص ،۳۱، شمارۀ مجلۀ مطالعات عرفانی. »تکیه بر آثار موالنا

العلماء مجموعۀ مواعظ و سخنان سلطان: معارف). ۱۳۳۳(بهاء ولد، محمد بن حسین خطیبی بلخی ]. ۱۳[

  .ادارۀ کل انطباعات وزارت فرهنگ ،الزمان فروزانفر، دورۀ دو جلدی، تهرانبدیع :تصحیح .بهاءالدین بلخی

 ،۱٠، سال سوم، شمارۀ نقد ادبیفصلنامۀ  .»استعارۀ مفهومی نور در دیوان شمس«). ۱۳۸۹(بهنام، مینا ]. ۱٤[

  .۱۱٤- ۹۱صص

، مجلۀ مطاعات قرآنی. »بررسی تطبیقی گناه در قرآن کریم و مثنوی مولوی«). ۱۳۹٥(بیگلر، محمدتقی ]. ۱٥[

  . ۹٥- ۷٥، صص۲٦ ةسال هفتم، شمار 

  .گیشرکت انتشارات علمی و فرهن ،، ترجمۀ عباس یزدانی، تهرانتجربۀ دینی). ۱۳۷۷(پراودفوت، وین ]. ۱٦[

شرکت  ،، چاپ هشتم، تهرانرمز و داستاهای رمزی در ادب فارسی ).۱۳۹۱(پورنامداریان، تقی ]. ۱۷[

  .انتشارات علمی و فرهنگی

فصلنامۀ تحقیقات تمثیلی در زبان و . »های نور در متون عرفانینمادها و تمثیل«). ۱۳۹۸(تربیت، ساره ]. ۱۸[

  .۱۲۹- ۱۱۳صص ،٤۲، شمارۀ ابیات فارسی

  . نشر آگه ،، ترجمۀ محمد نبوی، تهرانبوطیقای ساختارگرا). ۱۳۷۹(تودوروف، تزوتان ]. ۱۹[

  .مروارید ،تهران ).مثنوي در روایت بوطیقاي(دریا  هاياشارت از). ۱۳۸۹( حمیدرضا توکلي،]. ۲٠[

  . ر بصیرتنش ،ترجمۀ جلیل پروین، تهران .اصول و مبانی عرفان مولوی). ۱۳۹٠(چیتیک، ویلیام سی ]. ۲۱[

  . پیکان تهران، الّدین عباسی،ترجمۀ شهاب. راه عرفانی عشق). ۱۳۸۲( ---------- ]. ۲۲[

  . انتشارات مهراندیش ،داری، تهرانترجمۀ مهدی سررشته .طریق صوفیانۀ عشق). ۱۳۸۳( ---------- ]. ۲۳[

در » فیه من روحینفخت «پژوهش تطبیقی آیۀ «). ۱۳۹۷(الله و خورسندی، محمود حسنی، نعمت]. ۲٤[

- ۲۳۹صص ،۳۲، سال نهم، شمارۀ فصلنامۀ مطالعات قرآنی .تفاسیر عالمه طباطبایی و عالمه جعفری

۲٦۱ .  
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