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 نون و القلم

علق.  را از  انسان بيافريد كه بيافريد.همان  ،آموزگارتبخوان به نام 

 ،بخوان

بياموخت  آن كه بياموخت به قلم. تر است.گرامي آموزگارت و  

 .را آنچه ندانست انسان

تان ، در اين که داسه استبر محمد رسول نازل شدند که دانستهگروه آيات  اين پنج آيه را نخستين

اي هاما نکتام. هاي بعدي به آن پرداختهآفرينش را به نام او بخوانيم بحثي دراز دامن است که در فصل

است که از  ورزهمين انسان انديشهام آفرينشي است که معطوف به مورد تامل قرار دادهجا در اينکه 

 رينش آدِمسخني از آف بنا بر اين. ه استآشنايي يافت نيزبا "قلم"  وآيد پديد مي ]علق[راه توالد و تناسل

 نخستين که از خاک آفريده شد در ميان نيست.

که  دانيماين را ميها زيست شناسي و ديگر دانشهاي از برکت يافته در اين روزگار که ما هستيم

رده ن گفتن پيدا کها هزار سال پس از آن بود که توانايي بيان و سخآشنايي انسان با قلم و نگارش ده

بود. به تعبير ديگر، از پيدايش خط و نگارش تا روزگار ما شايد بيش از پنج هزار سال نباشد در حالي 

 رسد. انسان احتماال به هفتاد تا صد هزار سال پيش مي يبرا يي زباِن گفتارکه سابقه

 م، آموختن به قلم اگر براي تحوالت بزرگ در زندگي بشر بتوانيم نام انقالب را انتخاب کني
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هايي بود که در فرهنگ پديد آمد. اين موهبت به صورتي و طلوع خط و نگارش، از مهمترين انقالب

هاي بزرگ شکل گرفتند. از آن پس تر به همان روزگاري منسوب است که امپراطورينسبتا پيشرفته

اي هو دفتر و ديوان ثبت کند و حافظ هاها پيدا شد و انسان توانست وقايع را به کتيبهخانهدبيران و ديوان

به نام "تاريخ" هم پيدا کرد. بنا بر اين عمر تاريخ مکتوب نسبت به روزگار پيدايش بسيار اندک و نابسنده 

  است.

بپذيريم که بيشترين دوران زندگِي انسان در حالتي سپري شده که توانيم ها ميفرضاين پيش با

ها، باورها و حوادث روزگاراِن طي شده را به ها، يافتهاند انديشهقلمي و خطي نداشته است تا بتو

ي تاريخ بسپارد بنا بر اين نقِل سينه به سينه نقش آفرين دين و زبان و فرهنگ بوده و بسا حافظه

اند تا به صورت ها بر آن افزودهو خالق خود شاخ و برگ هاي پي در پي که با تخيالت شاعرانهنسل

ها هزار سال که خط و نگارش پديد آمد، انبوهي از و حيرت انگيز در آمده و پس از ده هاي جذابقصه

هايي ها و باورهاي درست و نادرست هم به نگارش در آمدند و گاه در پيکرهها و داستانآن تجربه

ه يهاي بالدار با صورتي شبي عظيم از گاوها و اسبهاتراشيده از سنگ تجّسم يافتند، مانند پيکره

اي که از شود، يا اژدهاي پرندههاي مشهوِر جهان نگهداري ميهايش در موزهصورت انسان که نمونه

کاشفات مزند. توصيف اين گونه از اژدهاي پرنده نيز در کتاب اشعياء نبي و هم در دهانش آتش بيرون مي

توان شد اما با اندکي تامل ميودگي ميبشود. اگر چه اين چيزها براي بسياري از مردم حمل بر واقعيوحنا ديده مي

  اند.گفت که اغلب اين يادگارهاي پيشينيان نمادهايي براي بيان محتوياِت ناخودآگاِه جمعي هم بوده



 ali-tahmasbi.com 3 :صفحه القلم نون و

 

اي از رؤياهاي انبياء و رسوالني چون اشعياء، حزقيال، يوحنا و بسياري از انبياء ديگر بازخوانِي تازه

 اه جمعِي پيشينيان انباشته شده بود.همان نمادهايي بود که در ناخودآگ

هاي گيل گمش و انکيدو، ايلياد و اوديسه، اديپ شاه، و بسياري اساطير ديگر هم پيش از داستان

ي تحرير در آيند، در فرهنگ و زباِن که به دست شاعراني چون هومر و سوفکل و ديگران به رشتهآن

و  شدندبا زمان و مکان نو به نو و بازخواني مي اند و بسا که متناسبپيش از ظهور خط حضور داشته

رسد که مرز مشخصي ميان اين نظر ميانگار هر بازخوانِي تازه گامي ديگر به سوي روشنايي بود. به

اند همان اندازه معتبر هاي هومر توصيف شدهها و اديان وجود ندارد. خداياني که در سرودهاسطوره

و حوا و مار در داستان آفرينش تورات، با اين تفاوت که  يهوه و آدم بودند که الوهيم و دانسته شده

ندان ها چشود. غناي اين داستانتورات سر آغاز طرح يکتا پرستي در برابر اديان چند خدايي شمرده مي

  1ها فراهم بوده است.اي از آنتازه هايهست که حتي پس از انقالب علمي هم امکان بازخواني

 همناقشممکن است مورد  در مفهوم "رب" و ارتباط او با تعليم به قلم هست کهکه  مّهميي نکته

از راه آزمون و ها و باورها در طی هزاران هزار سال ها، آموختني آن تجربه. اگر فرض کنيم همهباشد

چ و پيراه دراز و پر  بنا بر اين نقش "رب" و تعليم به قلم در کجای اين ،برای انسان فراهم شدهخطا 

آنکه چشم اندازي در افق آينده تصور کند اين راه آيا انسان به خودي خود و بيگيرد؟  ميخم قرار 

اي هم ي خود آگاه و ناخود آگاه، دغدغههاطوالنی را افتان و خيزان طي کرده است؟ يا افزوِن بر سائق

                                                      

 های علمي خود نهاده است.هايي که بر نظريهگذاریکنيد به آثار زيگموند فرويد و نامبه عنوان مثال نگاه  - 1
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هم دارد؟ "وطِن آينده" آدمي را  شهر، جهان نو بنياد و چيزهايي از اين دستبه نام وطِن آينده، آرمان

خواند يا تنها بازي مرگ و زندگي است که فرهنگ و اخالق و حس تعالي جويي را به سوي خود مي

 ايي زندهدهدکه انسان ممتازترين گونههاي دور و دراز  نشان ميي اين هزارهسبب شده است؟ تجربه

کند. از منظر ديني آنچه انسان را به ه نو ميهست که چشم به آينده دوخته و مدام وطن خود را نو ب

. بنا بر اين تعليم او چنان دانسته شده استخواند قبسي از روِح همان "ّرب" آفريننده سوي آينده مي

هاي دهد. اين نکته را در فصلبا جان آدمي درآميخته که بسا آدمی خود را از او و او را از خود فرق نمي

 ام.  نور توضيح دادهي بعدي و در تمثيِل آيه

نظری از مپيوندگاه قلم و اساطير را ي کوتاه براي اين بود که راه را هموار کنم تا اشاره به اين مقدمه

که بعد  بينيماگر به ترتيب نزول آيات توجه داشته باشيم مي ي قلم مورد تامل قرار دهم.ديگر در سوره

 شویم: مواجه مي يهآ ين، با ادومين نوبت از نزول آيات در و اهميت قلم، ي علقي سورهاز آن پنج آيه

 يسطروننون و القلم، و ما

پانزدهم که از "اساطیراالولین" یاد شده،  يقلم است تا آیه يي فوق که نخستین آیه از سورهاز آیه

در دومین  ينبنا بر ا 1مبر نازل شده است.پيادانسته شده که بر  ياتيهمه به عنوان دومین گروه آ

بار در پیونِد با "نون" و یسطرون، در ادامه نیز به شود، اما اینيباز هم قلم مطرح م ي نزول آیاتمرحله

 رسد. ارتباط "نون" با قلم و فعل "یسطرون" در این آیه قابل تامل است.مي"اساطیراالولین" هم 

                                                      

 711؛ همچنين تاريخ قرآن، محمود راميار، ص08و 67تاريخ جامع قرآن، ابو عبداهلل زنجاني، ص  - 1
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  ن، يا : نون؟

اين سوره حرفي از حروف الفبا و از جنس همان که "ن" در هست يي"نون" اختالف نظرها يدر باره

ها آمده، مانند "الم" که شامل سه حرف "الِف، الم ، حروف مقطعه است که در آغاز بعضي از سوره

خوانيم. برخي ديگر "نون" را نه به ميم" است و هنگام قرائت نيز آن حروف را به طور ناپيوسته مي

کنم اين اختالف نظرها از آنجا گمان مي 1.اند" تلقي کردهعنواِن حروف مقطعه بلکه به عنوان "اسم

براي ديگران  صورت گفتاريبهها پس از فوت پيامبر متن قران را ناشي شده باشد که تا سال

آشکار است که "ن" به عنوان يک حرف از حروف الفبا و "نون" به عنوان "اسم" در هنگام  د،خواندنمي

بعدها که رسم کتابت و اعراب گذاري براي قرآن پديد آمد  اما شوديشده و مقرائت يکسان تلفظ مي

 ي قلم بنويسند يا به صورت "نون"؟اين اختالِف نظر آشکارتر شد که آن را به صورت "ن" در آغاز سوره

 ماهي""نوعيهمان است که "نون" را به سبب قرابت با داستان يونس به معناي  ترين گمانهنزديک 

صورتي  و« نون والقم»اند، صورتياند. برخي تفسيرها هر دو صورت را نوشتهدانستهيايي يا هيواليي در

 2تا اختالف معنايي را نشان داده باشند.« ن والقلم» ديگر 

 و به ويژه هاي ديگر قرآن هم داستان ذالنون )لقب يونس( و هم نام ماهي در قصه

                                                      

را نشان  تازه يهاکیبتر ينون در عرفان قبااليي، ظاهرا يکي از نمادهايي شمرده شده است که نتيجه - 1

 270ثالث، ص، چاپ اول، نشر يلیسودابه فضا ي.ثورا، پاپوس، ترجمهدهدمي

 813و  810زادالمسير في علم التفسير/اثر ابن جوزي، جلد چهارم، ص: - 2
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ه است. لوياتان و َرَهب که در کتاب ايوب نامشان هاي گوناگون رواج داشتصورتبه در اساطير پيشينيان 

هاي متفاوت و عجيب و غريب از اين ماهي هم شدند. نقل قولآمده، از هيوالهاي دريايي دانسته مي

دهد. را نشان مي آن پر رمز و رازهاي گوناگون آن در قلمرو اساطير است و اهميت دهنده صورتنشان

کشاند چندان که آن را با لوِح به جست و جوي اساطير مي هم"قلم" را  ي نون،هاي نمادين از واژهتلقي

   1 دهد.پيوند مي«نوِر ازلي» و محفوظ

در قدرت پنهاِن ، ياغیر اسطورهعادي و با مضامین  يامهمترين تفاوت يک مضمون اسطوره

به نحوي اند تا ظاهرا به همين جهت بسياري از مفسرين اسالمي تالش کردهنهفته است؛  اسطوره

را به این  يچند يهاو قدرِت ژرف آن را در اين آيه نشان دهند و به اين منظور، داستان« نون»اهميِت 

 تا آنجا که گفتند:  دادندنسبت  ياماهِي اسطوره

د تا در زير زمين شد و زمين  بر دوشش ارا بفرست يازمين بيافريد فرشته يتعال يچون خدا

 ياو را قرار قدم نبود، خداو به مغرب،  يبه مشرق ]رسيد[ و يك يبكشيد يكها گرفت و دست

آن فرشته بر  بفرستاد او را چهل هزار سر بود و چهل هزار قوايم، و قدم ياز فردوس گاو يتعال

 و -است عظيم يو آن ماهي -را بيافريدنون  يتعال يخدا)...( سنام آن گاو كرد، قدمش قرار نگرفت

 2استاده است -عّز اسمه -يبر آب است و آب بر باد است و باد بر قدرت بار ياو نهاد و آن ماه بر پشتهمه را 

                                                      

 (93ص: 1"نون" هو نور االزلية الذي اخترع منه األكوان كلها فجعل ذلك لمحمد صلعم.... )حقايق التفسير،ج - 1

 841، ص: 13ن و روح الجنان في تفسيرالقرآن، جروض الجنا - 2
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اين داستان البته مورد تاييد قرآن نيست و با واقعيت آفرينش زمين و آسمان هم نسبتي ندارد و 

ه کتوان آن را به عنوان تمثيلي تلقي کرد ي تخيل است در عين حال ميصرفا تصويري بر ساخته

 دهد.اهميت "نون" را نزد پيشينيان هموزن تمامي زمين و محتوياتش نشان مي

به اعماِق ناخودآگاهي است و حرکت  يدهندهنشاناد شده که ی يگرید هِيکهف، از ما يدر سوره

مفسرين از او به نام کند که موسي در محِل فرو شدن آن ماهي به دريا، پيِر پر رمز و رازي را پيدا مي

ت را در حيا ياست که چشمه ييهايکهن الگومهمترین از  يکياند؛ و به گمان من ياد کرده خضر

 1شود.يمادآور ی يهاعماق ظلماِت ناخودآگا

لي فاصله آن از نوشتن معمو يشود، معناهمراه مي« يسطرون»اما "قلم، هنگامي که با فعل  

فاده شده. هنگامي که کساني به ميل خود است« يکتبون»فعل  نوشتِن معمولي از يگیرد زیرا برامي

 شمارند آمده است که:نويسند و سپس آن را از جانب خداوند ميچيزي مي

به  َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكتاَب ِبَأْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن هذا ِمْن ِعْنِد اهللَّ..../ واي بر آنها كه مكتوبي

 62بقره، آيه هاي خود نويسند و گويند: اين از خداست دست

 ياد شده است. اما در باره آثاري که از جانب خداوند دانسته شده، معموال با عنوان "کتاب مسطور"

 ي نويسنده همراه شدن فعل "يسطرون" با نون و قلم نيز شايد براي نوعي از نوشتن است که اراده

                                                      

کتاب " از کهف تا موسي و ذوالقرنين" ام/ شرح نسبتا مفصل اين ماهی را در داستان موسي و جوانش آورده - 1

 بخش چهارم: موسي و جوانش
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به سوي تعالي را ي بشري و صيرورت جامعه همآهنگ باشد ي خداوند در مقصود آفرينشبا اراده

تاب ک شود نه صرفا به گذشته وبه ويژه آنکه فعل يسطرون به حال و آينده نيز مربوط مي بنماياند

اي نه به هواي نفس بلکه توان اطمينان يافت که نوشتهکه چگونه و از چه طريقي ميمسطور. اما اين

هاي آينده اين نکته را آيد، جاي اما و اگر بسيار است. در فصلدر ارتباط با خداوند به تحرير در مي

 ام. بيشتر توضيح داده

 مندِي زبان قرآنتاريخ برگرفته از کتاب:

https://ali-tahmasbi.com/index.php/2021-01-13-07-16-39/247-2021-04-10-05-54-08

