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نسبت حافظ با قرآن

فصل يازدهم از ادب و عرفان انسانگرا /نسبت حافظ با قرآن:
حافظ مانند بسياري از معاصرانِ خود ،با زبان عربي و قرآن آشنايي کامل داشته
نشانههای حروف التین در متن برای
ارجاع مخاطب به برخی توضیحات
است که در پایان متن آوردهام

است .افزون بر آن ،با ادب پارسي و رواياتِ منسوب به اسطورههاي کهنِ ايراني هم
رابطهاي عميق و ناگسستني داشت و اين دو قلمرو در ديوان او چنان در هم آميخته
است که انگار آواي جبرئيل و گلبانگ پهلوي چيزهايي جدا از هم نبودهاند .اگرچه از
نگاهِ برخي فقيهان به ويژه محدثان و فقيهانِ غير پارسي ،چنين آميزهاي چون
فرزندي نامشروع دانسته شده است.

تمهيد:
برايم دشوار است که زبانِ شعر و ادب حافظ را ،بي هيچ اشارهاي به بسترِ تاريخ تحوالت سياسي و ديني مورد تامل
قرار دهم .بهويژه آنگاه که شاعر از يک سو حافظ قرآن بوده و از سوي ديگر آيينه گردانِ وقايعِ رواني ملتي که هم
ريشه در هزارههاي کهن دارد و هم با حوادث سياسي اجتماعي روزگارِ خود در گير است.
آن گونه که در قرآن آمده است ،هدف از بعثت رسوالن تشکيل جامعهاي بود که فارغ از نژاد و زبان و قبيلهگرايي
بتوانند قسط و مساوات و امنيت را در زندگي اجتماعيشان پديد آورند A.حتي در آياتي که به تشکيل چنين جامعهاي
اندرز ميدهد سخني از مؤمن و غير مؤمن نيست بلکه تکيه بر "ناس= مردم" است .اما چه در پيام محمد رسول و چه
در اديان ديگر ،آن آرمانهاي بلند ،تحققي عيني پيدا نکرد.
شايد تا زماني که پيامبر زنده بود ،تالش بر اين بوده است که الاقل شهر مدينه را به آن اهدافِ وحياني نزديک کنند
اما آنچـه گـزارشهـاي تاريخي بعـد از فـوت پيـامبر نشـان مـيدهنـد آن اسـت که انـدک انـدک کشـور گشـايي
و تسلط اعراب بر ملتهاي ديگر و بهرهوري از منابع عظيم سرزمينهاي مفتوحه ،جاي آن اهداف اوليه را گرفت و
اسالمِ نوخاسته پايش را جاي پاي همان امپراطوريهاي پيشين نهاد.
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همانگونه که امپراطوري روم و ايران هرکدام به نحوي براي حکومت خود منشائي ديني قايل بودند و دين را
پشتوانهي قدرتِ خود قرار داده بودند ،دولتِ نوخاستهي عربي هم توانست از محمل دين به سودِ قدرت استفاده کند.
در چنان شرايطي ،براي مردمان فاقد قدرت -که "موالي" شمرده ميشدند -مفهوم "تسليم" جاي "اسالم" نشست.

C

قرائتهاي گوناگون از قرآن نيز ظرفيت تاويلپذيري آن را گسترش داد چندان که مضامينِ فقهي ،عرفاني ،ادبي،
کالمي و فلسفي ،هر کدام به نحوي با قرآن در ارتباط بودند و با همهي تفاوتها و اختالفات در يک چيز مشترک
بودند و آن تقدس بخشيدن به "قدرت" بود .مهم نبود که در رقابتهاي خونين کدام قبيله و کدام خاندان غالب شود
و حاکميت را به دست گيرد .بههر حال فتوحات فاتحان عطيهي الهي شمرده ميشد و از اين جهت ارادهي خليفه و
سلطان ،ارادهي خداوند نيز شمرده ميشد و کسي را زهرهي آن نبود که در برابر حکم سلطان چون و چرا کند 1 .اين
باورها در طي چند قرن چنان بديهي شمرده شد که حتي هجوم چنگيزخان هم به اين سرزمين به حکمت و حمايت
الهي نسبت داده شد چندان که در برخي متون تاريخي مانند جهانگشاي جويني ،از همهي آن ويرانيها و کشتارها
که مغولها انجام دادند با لفظ"استخالص" ياد شد و براي هر موردي آيهاي از قرآن هم در توجيه کار مغول و اطاعت
از آنان آوردند.
در فصلهاي پيشين از اين سلسله مقاالت ،روزگار حافظ را پايان يک دورهي تاريخي دانستهبودم؛ که از ورود اعراب
به ايران و شکلگيري امپراطوري نوپاي عربي -اسالمي آغاز ميشود و با فروپاشي دستگاه خالفت به دست ايلخانان
مغول ،به پايانِ خود ميرسد .تقريبا تمامي آراء فقهي ،کالمي ،ادبي و عرفاني ماندگار و تاثير گذار در همين هفت
قرني پديد آمد که از ظهور اسالم تا زمانهي حافظ را در بر ميگرفت و زبان پارسي نيز در آغازِ همين دوره از پهلوي
به پارسي دري تحول پيدا کرد تا روزگار حافظ به اوج خود رسيد .تمامي اين آثار مستقيم يا غير مستقيم با قرآن در
ارتباط بود و حافظ با انبوهي از تفسيرها و تاويلهاي گوناگون مواجه بود که در اين دوران پديد آمده بود و بسا که در
تقابل با هم نيز قرار ميگرفتند و به تعبيري هفتاد و دو ملت را رقم زده بودند.
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پايان يک دورهي تاريخي ،تنها محدود به تفسيرها و تاويلهاي قرآني نميشد بلکه در زبان و ادب پارسي هم همان
رفت که در تفسير و فقه و کالم و فلسفه رفته بود .اگر کساني چون فردوسي ،خيام ،مولوي ،سعدي و حافظ را به
عنوان قلههاي ادب پارسي در نظر بگيريم ،ميتوانيم اين را بپذيرم که حافظ آخرين قلهي اين سلسله جبال است و
پس از اين دوره ،نه تنها در عرصهي تفسير و فقه و کالم کار تازهاي پديد نيامد بلکه در زبان ادبي و شعر هم آفرينشِ
تازهاي که اهميت ماندگاري داشته باشد پديد نيامد .از آن پس هرچه شد تکرارِ مضاميني بود که در همان دورهي
تاريخي مورد نظر پديد آمده بود.
از اين منظر ،ديوان حافظ را نميتوان تنها به عنوان مجموعهاي صرفا ادبي در نظر گرفت ،بلکه از جهتي ديگر ،به
گزارشي فشرده ميماند که هويتِ ايرانيان را در دورهاي پر از فراز و نشيب تاريخ هم معرفي ميکند .هويتي که ترس
و اميد ،خيانت و خدمت ،و چاپلوسي و آزادگي را چنان شانه به شانهي هم تصوير کرده است که نه جايي براي فخر
فروشي ما باز ميگذارد نه موجبي براي سرافکندگي است.
حافظ مانند بسياري از معاصرانِ خود ،با زبان عربي و قرآن آشنايي کامل داشته است .اين البته سنتي بود که اهل
مدرسه و فقه و عرفان و سياست در طي اين هفت قرن ،کم و بيش بر آن بودند .افزون بر آن ،حافظ با ادب پارسي و
رواياتِ منسوب به اسطورههاي کهنِ ايراني رابطهاي عميق و ناگسستني داشت و اين دو قلمرو در ديوان او چنان در
هم آميخته است که انگار آواي جبرئيل و گلبانگ پهلوي چيزهايي جدا از هم نبودهاند .اگرچه از نگاهِ برخي فقيهان
به ويژه فقيهانِ غير پارسي ،چنين آميزهاي چون فرزندي نامشروع دانسته شده است.
همچنين يادآوري اين نکته را ضروري ميدانم که ظاهرا رواياتِ منسوب به آيينهاي مزدايي که به مجوسي
شهرتيافته بود ،صرفا هماني نبوده است که در ايرانِ دورهي ساساني يا در ايران باستان بوده است؛ به ويژه آنکه
اغلب اين روايات ابتدا بهصورت شفاهي گسترش مييافت و در دورانِ انتقال از زبانِ پهلوي به پارسي نوين [پارسي
دري] طبعا مطابق با حال و هواي زمانه از يکسو و در تعامل با فرهنگ و زبان عربي -اسالمي از سوي ديگر ،به نوعي
بازخواني ميشد که بسا شکل و شمايل تازه مييافت.
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نسبت حافظ با قرآن
حافظ ،بههنگامِ پيرانه سري ،وقتي که شورمنديهاي روزگار جواني را پشت سر نهاده ،گهگاه از کارنامهي خود
ميگويد که سالها پيروي مذهب رندان کرده است ،از راهي که تا کنون آمده ياد ميکند ،حتي از حشر و نشر با
ساقي و از درباني ميخانه سخن ميگويد و از اين همه ،نه تنها پشيمان نيست بلکه بر آن است که هرچه کرده ،همه
از دولتِ قرآن بوده .بهويژه اگر به ديوانِ غزل صدر نشين است ،اين موهبت را هم از آن ميداند که سالها به
ديوانخانهي سلطانِ ازل بندگي و کارآموزي کرده است.

D

او که حرمت خمر را ناديده ميانگارد ،بهشت پس از مرگ را به ديدهي ترديد مينگرد و حاضر است آن را نه به دو
گندم که حتي به يک دانهي جوِ بفروشد ،چگونه است که باز هم ميگويد "هرچه کردم همه از دولتِ قرآن کردم"؟
هنوز گامي آنسوتر هم هست ،آنجا که تعريضهايي جدي و اساسي به برخي آيات قرآن دارد ،نظام احسن و
آيهي"فتبارکاهلل احسنالخالقين" را به چالش ميگيرد ،اين را با چه ترفندي ميتوان توجيه کرد؟
گمانم بيهوده باشد اگر بخواهم همهي اين تناقضات را با تاويلهاي عرفاني حل و فصل کنم .همچنين باز هم بيهوده
به نظر ميرسد اگر حافظ را همانگونهاي تصور کنم که خيام و زکرياي رازي بودند .اما شايد بتوانم بر اين گمانه تامل
کنم که احتماال تلقي حافظ از قرآن ،و بهويژه از ايمان ،نه آن است که فقيهان داشتند و نه آن است که صوفيان و
عارفانِ مشهوري چون ابن عربي و جاللالدين محمد بلخي داشته اند E.بنا بر اين بسيار محتمل است که "قرآن" در
مذهبِ حافظ -که همان مذهب رندان است -خوانشِ ديگري داشته باشد که با هيچکدام از تاويلها و تفسيرهاي رايج
همخواني نداشته است مگر معدودي از عارفان همچون ابوسعيد ابوالخير که حدود سيصدسال پيش از حافظ در
خراسان ميزيست و او نيز گه گاه تعريضهاي جدي و اساسي به قران داشت.
ابن عربي که خود را "خاتماالولياء" پنداشته بود ،تفسيرهاي معنوي بسيار از دين و قرآن به دست داده بود (حدود
صد سال پيش از حافظ .)،پس از او جاللالدين محمد بلخي نيز همان راه را برگزيده بود و از همهي قصهها و تمثيلها
که تا آن روزگار پديد آمده بود در اين راه بهره گرفت .مولوي نه تنها تعريـضي بر هيچ يک از آيات قرآن نداشـت،
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بلکه تالش کرده بود تا همهي آيات را با تاويلها و تفسيرهاي معنوي توجيه کند .هم او و هم ابن عربي ،چندان در
معنوي نشاندان داستانهاي قرآن مبالغه کردند که سر از دوگرايي(دوآليزيم) نو افالطونيان و مسيحيت در آوردند.
اين کار البته شايد بي تاثير از مسيحيت نبود به ويژه آنکه ابن عربي همزمان با اواخر جنگهاي صليبي هم بود و
همانگونه که صالحالدين ايوبي سرزمينهاي رومي مسيحي نشين را به تملک در ميآورد ،چندان دور نيست که ابن
عربي و مالي رومي ما هم به مصادرهي مضامين مسيحيت و اسالمي کردن آن پرداخته باشند.
هرچه بود ،بوده ،اما افراط در معنويگرايي هم آسيبهاي خود را داشت .از آشکارترين آسيبها ،تحقيرِ زندگي
گيتيانه و خَر پنداشتنِ تن بود  -به ويژه در آثار مولوي اين مضمون بسيار ديده ميشود -بنا بر اين ،رستگاري انسان
را صرفا در تجرد روحاني ميدانستند .حاصل چنين رويکردي ،نوعي منزهگرايي افراطي بود که با زندگي واقعي در
ن زمين فاصلهي بسيار داشت.
خارستا ِ
بهنظر ميرسد حافظ به دوگرايي(دوآليزم) جسم و روح باور نداشته باشد که جسم را "خر" و "روح" را عيسي بشمارد.
اگر چه از نگاه زاهدان و عارفانِ روحگرا ممکن است پيکر گيتيانهي آدمي مأمَن لذتهاي آلوده به گناه باشد اما از
منظري ديگر ،همين پيکرِ گيتيانه است که چون چراغداني نورِ ازلي را هم در خود فروزان ميدارد تا آدمي پاي از
دايرهي غريزه بيرون بگذارد ،و دوستداشتنهايش وااليش پيدا کند .آيهي "نفخت فيه من روحي" نيز در شأن همين
کالبد گيتيانه است و در سرشت همين پيکر است که ميتوان چشمي براي ديدنِ زيباييهاي آفرينش داشت ،گوشي
ن آواهاي دلپذير ،و دلي براي عاشق شدن.
براي شنيد ِ
به تعبير ديگر ،آياتِ خداوند در اين هستي ،اعم از ابر و باد و باران و گلهاي بهاري و جويهاي روان صرفا براي اين
نيست که ذهن را معطوف به جغرافياي ديگري کند بلکه هرکدام به نوبهي خود "نقشي عَجَب در حلقهي پرگارِ"
همين جهان دارند تا ظرافت انديشه و تعالي انسان را در همين هستي ياري رسانند.
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احتماال از اين منظر است که حافظ زبانِ گلها ،زمزمهي جويبارها و نسيمِ مسيحايي صبحگاهان را آياتي تلقي
ميکند که زندگي آدمي را در اين کاروانسراي دو دَر سرشار ميکنند و از اين منظر شايد حافظ حق داشته باشد که
اين "نقد" را به آن نسيهاي که صوفي رياکار و زاهد و راهب وعده ميدهند ترجيح دهد.
حافظ حتي هنگاميکه از مَهرويان سخن ميگويد آنان را نه تنها به تن ،نه به چشم و گوش و بيني بلکه لطافت طبع
و وااليي اخالق را نيز در آنان جست و جو ميکند:
حسن مهرويانِ مجلس گر چه دل ميبرد و دين

بحث ما در لطف طبع و خوبي اخالق بود

ح مجرد نيست .از اين جهت ملک سليمان را به ملکوت
به نظر ميرسد که حافظ اهل مفاهيم انتزاعي و دلبستهي رو ِ
مسيح ترجيح ميدهد Fکنار آب رکن آباد و گلگشت مصال را چنان دلپذير مييابد که در بهشتِ صوفي و زاهد هم
شايد نمونهاش پيدا نشود.

G

احتماال از نگاه حافظ ،ناديده انگاشتن و انکارِ همين آياتِ زميني از سوي زاهدان و داعيهدارانِ منزه انگاري ،شايد
سرپوش نهادن بر ذوق طبيعي و استعال جوي انسان باشد .با همين سر پوش نهادن بر طبيعتِ زنده است که رياکاري
و تزوير و دروغ هم رواج پيدا ميکند چندانکه "چون نيک بنگري ،همه تزوير ميکنند" ،و سهمناکتر اينکه حتي
قرآن را نيز دامِ تزوير قرار ميدهند.
ظاهرا حافظ خوانش خاص خودش را از قرآن پيدا کرده بود .او هم مانند مولوي انبانهاي از حديث و حکايت و شعر و
ادب و عرفان و دانش پيشينيان را کسب کرده بود ،اما در پي آن نبود که با اين اندوختهها ،تفسيري از آيات قرآن در
قالب مثنوي ارائه دهد .او انگار قرآنِ خودش را ميسرود.
به تعبير ديگر ،مهمترين بهرهاي که حافظ از قرآن داشته ،نه احکام است ،نه وعدهي بهشت و وعيدِ دوزخ است ،نه
تاويلهاي عارفانهاي که کساني چون نجم دايه ،مولوي و ابن عربي ابراز ميداشتند بلکه بهگمان من بهرهگيري حافظ
از قرآن ،آموختنِ ظرافتهاي ادبي است و همان گونه که ابوهالل عسگري -اديب و لغت شناس قرنِ چهارم هجري-
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معجزهي قرآن را تنها در زبانِ ادبي قرآن ميدانست حافظ هم با تأسي از شيوهي ادبي قرآن و ظرفيت باالي
تاويلپذيري آن ،بنيانِ غزلهاي خويش را استوار کرده است و در اين مورد آشکارا ميگويد که:
گر بهديوان غزل صدر نشينم ،چه عجب

سالها بندگي صاحب ديوان کردم.

ابيات ديگري که در همين غزل هست نشان ميدهد که منظور از "صاحب ديوان" همان استاد ازل و خداوندي است
که قرآن را بر محمد رسول نازل کرده است .در عينحال چنان مينمايدکه لفظ "قرآن" در ابيات و غزلهاي گوناگونِ
حافظ ممکن است به معناي واحدي نباشد .مثال هنگامي که ميگويد" :هرچه دارم همه از دولتِ قرآن دارم" احتمال
قريب به يقين اشارهاش به همان مصحفي است که به روزگار عثمان مکتوب و به قرآن امام مشهور شده بود اما آنجا
که ميگويد:
نديدم خوشتر از شعر تو حافظ

بهقرآني که اندر سينه داري

جاي تاويلهاي گونهگون را براي مخاطب باز ميگذارد که از کدام قرآن ميگويد؟ اين درست است که پيشينيان
محل حافظه را در سينه ميانگاشتند و حافظ هم که قرآن را در چهارده روايت حفظ بود ،پس اين اشاره طبعا ميتواند
به همان قرآني باشد که همه ميشناسيم ،اما از سوي ديگر ميدانيم که پيش از حافظ کسانِ ديگري هم بودهاند که
سخن خود را "وحي" از سوي خداوند ميشمردند.
ابو سعيد ابوالخير ،از نخستين کسان در ادب و عرفان پارسي بود که سخناني از قولِ خداوند ميگفت که نه در قرآن
بود و نه در حديث و چون به او اعتراض شده بود که آنچه ميگويد در "هفت سبع" قرآن هم نيست ،وي با همان زبانِ
رندانهي خود گفته بود که اين سخنها را از "سبع هشتم" ميگويد که اصل آن در "لوح محفوظ" است و خداوند به
بندگانش وحي ميکند:
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سبع هفتم همان قرآن محمد رسول است که خدا گفته بود «يا أَيهَا الرََّسُولُ بَلَِّغْ مَا ُأنْزِلَ إِلَيكَ مِنْ َرَّبِكَ»

2

يعني آنچه بر او نازل شده بايد به ديگران ابالغ کند از اين جهت او را "رسول"خوانده است اما "سبع هشتم"
اين است که گفت« :فَأَ ْوحَي إِلي عَبْدِ ِه مَا أَ ْوحَي» :وحي کرد به بندهي خودش آنچه را وحي کرد .و نگفت آن
را به کسي ابالغ کن يا نکن .ما هم از بندگان خدا هستيم ،براي ما هم از سوي خداوند وارداتي به قلبمان
هست ،اال اينکه ما رسول نيستيم.
مولوي نيز کالم خود را وحي از سوي خداوند ميداند چنانکه در مقدمهي مثنوي به صراحت آن را همشأنِ قرآن
ميشمارد و به روايتي ديگر که در مناقبالعارفين آمده کتاب مثنوي را "قرآن" دانسته:
حضرت سلطان ولد فرمود که از ياران يکي به حضرت پدرم شکايتي کرد که دانشمندان با من بحث کردند
که مثنوي را قرآن چرا گويند؟ من بنده گفتم که تفسير قرآنست؛ همانا که پدرم لحظهاي خاموشي کرده،
فرمود که اي سگ! چرا نباشد؟ اي خر چرا نباشد؟ اي غَر خواهر چرا نباشد؟

3

حافظ هم بارها به اين نکته اشاره کرده است که:
بارها گفتهام و بار دگر ميگويم

که من دلشده اين ره نه به خود ميپويم

در پس آينه طوطي صفتم داشتهاند آن چه استاد ازل گفت بگو ميگويم
من اگر خارم و گر گل چمن آرايي هست که از آن دست که او ميکشدم ميرويم
بنا بر اين چندان دور نمينمايد که اشارهي حافظ به قرآني که در سينه دارد ،از گونهاي ايهام برخوردار باشد که ابتدا
"قرآن" منسوب به پيامبر را به ذهن متبادر ميکند اما از منظري ديگر ،ميتواند اشاره به قرآنِ خاصِ خود حافظ هم باشد؛
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قراني که به جاي پرداختن به شرح و بسط وقايع فراسوي اين هستي ،آناتِ زندگي و بودنِ در اين سراي موقتي را
غنيمت ميشمارد و در وعد و وعيد ،بهشت و دوزخِ همين زندگي را ميگويد:
درخت دوستي بنشان که کام دل بهبار آرد نهال دشمني برکن ،که رنج بيشمار آرد
در اين عرصه و با اندکي تسامح " ،قرآن" را ميتوان به معناي "خوانش" هم در نظر گرفت همان گونه که در برخي
آيات سورههاي مکي به همين معنا نيز آمده است .مانند آنجا که ميگويد " :فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ" در اين آيه "قرآن"
به معناي "خواندن" آمده است که البته با قرآنِ به معناي "خواندني" متفاوت است" .خواندن" کاري است که شخص
انجام ميدهد و "خواندني" متني است که شخص آن را ميخواند.در اين آيه هم نميگويد تو اين خواندني را بخوان،
ميگويد تو اين گونه خواندن را پيروي کن.
تو خود را چگونه و با چه معيارهايي قرائت ميکني؟ خوانش تو از سود و زيان کدام است؟ تولد و مرگ چگونه است؟
م هواي نفس خود را و جهان را قرائت ميکني يا به آنگونه که استاد ازل گفت؟
با تعلي ِ
در اوَّلين آياتي هم که بر محمَّد رسول نازل شد با کلمهي «اقرأ» بود يعني "بخوان" .در اين آيات نيامده است که محمَّد
چه چيزي را بايد بخواند ،امَّا اين هست که هر چيزي را چگونه بخواند:
بخوان ،به نام ربَّ خودت ،همو که آفريد .آفريد انسان را از علق .بخوان ،و ربَّ تو گراميتر است؛ همو که
تعليم داد به قلم ،و آموخت انسان را آنچه را نميدانست.
مطابق رواياتي که در مورد ترتيب نزول آياتِ قرآن نوشتهاند ،درست بعد از اين پنج آيه بود که "نون والقلم و
مايسطرون" بر محمد نازل شده بود
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ماهي کِلک و نون والقلم
مثنوي "آهوي وحشي" که شامل بيست و نه بيت است ،يکي از گزيدهترين آثار حافظ است که مانند ساقي نامه با
نمادهاي اسطورهاي و رمزي احوال خودش و روزگارش و انسانِ سرگشته و جستجو گر در اين هستي را به نمايش
ميگذارد.
موضوعاتي که در اين مثنوي مطرح شده ،ظاهرا يک دست نمينمايد ،در عين حال بهنظر ميرسد در ژرف ساخت،
انسجام معنا دارِ خود را دارد همانگونه که در غزلهايش نيز همين گسستگي ظاهرِ ابيات ديده ميشود و اين هم
يکي از ويژگيهاي سخنان رمزي ميتواند باشد .شايد با اندکي تسامح و تساهل بتوان گفت که مانند برخي از
سورههاي قرآن است که در ظاهر موضوعات بيارتباط با هم در يک سوره آمده است" .رمز" را به همان معنايي در
اين مقال آوردهام که فردوسي در بارهي سرودههاي خود گفته بود:
تو اين را دروغ و فسانه مدان به رنگ فسون و بهانه مدان
ازو هر چه اندر خورد با خرد

دگر بر ره رمز و معني برد

و از اين نگاه ،مهمترين نمادهاي رمزي در مثنوي آهوي وحشي ،عبارتند از :آهو ،خضر ،سيمرغ و ماهي کلک .از
ميان اين نمادها" ،ماهي کِلک" پيوندي مستقيم با "نون والقلم ،و ما يسطرون" دارد:
تو گوهر بين و از خرمهره بگذر ز طرزي کان نگردد شهره بگذر
چو من ماهي کلک آرم به تحرير تو از نون و القلم ميپرس تفسير
در اينجا ناگزير هستم پيش از پرداختن به ماهي کلک ،اشارهاي به نون والقم در قرآن داشته باشم و اگر چه ممکن
است تا حدودي از بحث اصلي فاصله بگيريم و به تعبير دوستي صاحب نظر اين بخش ميتوانست مقالهي مسقلي
باشد.
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مفسرين قرآن و اهل لغت ،واژهي "نون" را نه در سورهي قلم بلکه در سورهي انبياء که در ارتباط با داستان يونس
آمده ماهي معنا کردهاند از آن جهت که قرآن نيز يونس را در آن سوره با لقب ذَالنَّون (صاحب ماهي) ياد کرده است.
اما همان مفسران در سورهي قلم که "نون" را به صورت "ن" نوشتهاند بر سر معناي آن اختالف نظر پيدا کردند.
برخي بر آن هستند که "ن" در اين سوره ،يک واک يا حرفي از حروف الفبا و از جنس همان حروف مقطعه است که
در آغاز بعضي از سورهها آمده ،مانند "الم" که شامل سه حرف "الفِ ،الم  ،ميم" است و در آغاز سورهي بقره در کنار
هم قرار گرفتهاند بيآنکه ارتباط معنايي خاصي با هم داشته باشند به همين جهت هنگام قرائت نيز آن سه حرف را
به طور ناپيوسته ميخوانيم .برخي ديگر "نون" را نه به عنوانِ حرفي از حروف الفبا ،بلکه به عنوان "اسم" تلقي کردهاند
که به معناي "ماهي"است.
گمان ميکنم اين اختالف نظرها از آنجا ناشي شده باشد که تا سالها پس از فوت پيامبر هم متن قران را در حافظه
نگهداري ميکردند و از طريق به حافظه سپردن آن را براي ديگران ميخواندند و گسترش ميدادند و آشکار است که
"ن" به عنوان يک حرف از حروف الفبا و "نون" به عنوان "اسم" در هنگام قرائت يکسان تلفظ ميشده و ميشود.
بعدها که رسم کتابت و اعراب گذاري براي قرآن پديد آمد اين اختالفِ نظر آشکارتر شد که آن را به صورت "ن" در
آغاز سورهي قلم بنويسند يا به صورت "نون"؟ برخي تفسيرها هر دو صورت را نوشتهاند ،صورتي"نون والقم" و صورتي
ديگر "ن والقلم" تا اختالف معنايي را نشان داده باشد 4.اما ظاهرا از آنجا که ميان "ماهي" و "قلم" رابطهاي معنايي
پيدا نکرده بودند ،بر آن شدند که در اينجا خداوند به ماهي بزرگي قسم ياد کرده که زمين را بر پشت او نهاده است.
اين در حالي است که در هيچکجاي قرآن نشاني از چنين طرحي نيست.
با توجه به هموزن قرار دادنِ "ماهي کِلک" در شعر حافظ با "نون و القلم" آشکار است که حافظ "نون" را به معناي
ماهي دانسته است اما نه آن ماهيي که زمين بر پشت اوست زيرا چنان تعبيري نه با قرآن همخواني دارد نه با ابيات
ديگرِ آهوي وحشي.

4

-زادالمسیر في علم التفسیر/اثر ابن جوزي
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در قرآن دو گونه روايت در مورد يونس آمده ،يکي همان است که در مجموعهي عهد عتيق ديده ميشود و از بلعيده
شدنِ يونس بوسيلهي ماهي"حوت" حکايت ميکند .اما روايت ديگر که در سورهي انبياء آمده از يونس با لقب
"ذَالنَّون" ياد شده و اشارهاي به بلعيده شدن وي توسط ماهي نشده است.
واژهي ذَالنَّون (صاحب ماهي) هم مانند ذَالقرنين ميتواند لقبي باشد براي کسي که دارندهي موقعيتي يا چيز خاصي
است .در اين روايت "ذَالنَّون" پس از خشمگين شدن به ظلمات گرفتار ميشود .گويا اين روايت دوم بر آن است تا
داستاني را که در عهد عتيق آمده ،از يک واقع بودگي عيني به سوي نوعي تمثيل سوق دهد .به هر حال قرعهي فال
به نام يونس افتاده بود که بايد به رسالت ميرفت و نرفت و اکنون خود را در ظلمات مييابد.
در اينجا ميتوانيم به داستانهاي ديگري از قرآن توجه کنيم که نامِ ماهي در آن داستانها با صراحت بيشتري آمده
است و آن داستان موسي در سورهي کهف است .اين داستان هم به اين صورت در کتب عهد عتيق نيامده و بازخواني
يي که همراه دارند راه اعماق
تازهاي از داستانِ موسي است .وقتي موسي با جوانش به مجمعالبحرين ميرسند ماه ِ
دريا را پيش ميگيرد و آن دو که از ماهي خودشان يادشان رفته متوجه ملتقاي دو دريا يا همان "مجمعالبحرين"
نميشوند .اين فراموشي از ماهي را به شيطان نسبت ميدهند .بنا بر اين ماهي در اين داستان بايد نمادي از امور
الهي باشد که موسي را به محل خاصي که ملتقاي دو دريا است راهنمايي کند ،و شيطان که راهزنِ سالکان راهِ رشد
است ،بايد هم پردهي فراموشي را بر آنان بيافکند .بعد که موسي و جوانش به همان ملتقاي دو دريا باز ميگردند تا
اثر ماهي را جستجو کنند ،در اينجا پيري پر رمز و راز پيدايش ميشود که مفسرين از او با نام "خضر" ياد کردهاند.
موسي در مواجههي با آن پير (خضر) تالش ميکند نزد او شاگردي کند و طريق رشد را از او بياموزد .مشروح اين
داستان را در تحليلي که از سورهي کهف داشتم نوشتهام.

5

به هر حال هم داستان يونس و هم داستان موسي و ماهي و خضر در قلمرو رمز و اسطوره قرار دارند و تنها با همان
زبان رمز و اسطوره ميتوان تاويل آن دو داستان را تا حدودي متوجه شد و رابطهي ماهي با پيـدا کردن مسيـر رشد

5

-بخش مقاالت ،سورهي کهف ،موسي و پیر
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و مواجههي با خضر را نيز دريافت .در مثنوي آهوي وحشي ،افزون بر ماهي کِلک ،همچنين از خضرِ مبارک پي نيز
ياد شده است که در ادامه باز هم به آن اشاره خواهم کرد.
به روايت قرآن ،يونس پس از خشمگين شدن ،گرفتار ظلمات ميشود و در آن ظلمات است که خداوند را ميخواند
و فرياد ميدارد که" :من خود از ستمکاران بودم" در آيه بعدي هم قران نميگويد او را از دريا و شکم ماهي رهانيديم،
تنها ميگويد :او را از اندوهي که به آن گرفتار بود رهانيديم.
گويي قرآن خوانشِ تازهاي از داستان ارائه کرده است که قصه را از واقع بودگي عيني به قلمرو ديگري کشانده است
که در روان و نفس آدمي اتفاق ميافتد .شهيد شهابالدين سهروردي در رسالهي عقل سرخ بر اين نکته تاکيد دارد
که براي رهايي از اين زنداني که آدمي در آن گرفتار است اول بايد از ظلمات عبور کرد .در آن داستانِ نمادين ،سالک
از عقل سرخ ميپرسد که ظلمات کجاست؟ و عقل سرخ پاسخ ميدهد که :تو در ظلمات هستي و خود نميداني.
آنان که خود را داناي کل ميپندارند ،و براي هر پرسشي پاسخي آماده دارند ،گويا هنوز با ظلمات وجود مواجه
نشدهاند و در اين مقال "ظلمات" شايد عميقترين اليههاي وجود است .آنجا که از عمق اقيانوسها هم عميقتر است،
همانجا که در تعبيرهاي امروزي به آن عميقترين اليههاي ناخودآگاهي بشري هم ميگويند.
با اين تعبيرها و از اين منظر ،ماهي هم آني نيست که در درياهاست ،بلکه نمادي است که واسطه ميشود تا آدمي با
ظلماتِ وجود مواجه شود تا شايد در آنجا کهن الگوي سالکان را مالقات کند ،همان گونه که ماهي سبب شد تا موسي
با خضر آشنا شود  ،و همان گونه که ماهي سبب شد تا يونس در دلِ ظلمات بودنِ خود را در يابد و به تعبير قرآن از
درون اين ظلمات فرياد بر آورد که اني کنت منالظالمين.
در تعبيري آشناتر ،ماهي در اين داستانها واسطهي ميان خودآگاهي و ناخودآگاهي بشري است و خضر نيز
کهنالگوي سالکان است که عبور از ظلمات و رسيدن به آب حيات را ميداند.
"اسطوره" هم در اين مقال که من مينويسم به معناي افسانه نيست" ،و ما يسطرون" در آغاز سورهي قلم و
"اساطيراالولين" در آيهي پانزدهم همين سوره ،رابطهاي تنگاتنگ دارند .لفظِ اسطوره ظاهرا از «سطر» گرفته شده است.
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Hمخالفين محمد از آن جهت کالم او را "اساطيراالولين" خواندند که يعني اي محمد آنچه تو ميگويي نه وحي است
و نه از خودت بلکه همان نوشتههاي پيشينيان(اولين) است.
هنگامي که "نون والقلم" با فعلِ مضارعِ "يسطرون" همراه ميشود ،ميتوان گفت که معناي آن از نوشتن معمولي
ن معمولي که صرفا خودآگاهي فرد گردانندهي آن است
فاصله ميگيرد و به اسطوره نزديک ميشود ،زيرا براي نوشت ِ
ميتوان از لفظ کتابت و فعل «يکتبون» استفاده کرد

I

مهمترين تفاوت يک مضمون اسطورهاي با مضامين غير اسطورهاي ،در قدرت پنهانِ اسطوره نهفته است؛ ظاهرا به
همين جهت بسياري از مفسرين اسالمي تالش کردهاند تا به نحوي اهميتِ «نون» و قدرتِ ژرف آن را در اين آيه نشان
دهند و به اين منظور ،داستانهاي عجيبي را به اين ماهي اسطورهاي نسبت دادند و گفتند که نون آن ماهي است
که زمين را بر پشت او نهادهاند.
باز گرديم به "ماهي کلک" .واژهي "کِلک" پارسي است .به نوک پيکان و نيش قلم کِلک ميگفتند .پيکان و قلم به
خودي خود بيجان و بي حس هستند .کِلک يا قلم از جان و انديشهي شاعر و نويسنده جان ميگيرد و هنگامي که
حافظ "کِلک"را به ماهي پيوند ميدهد چنانست که سرودنهايش از خاستگاهِ عميق اسطورهها مايه ميگيرد ،اعم از
اسطورههاي ايرانِ باستان و اسطورههايي که در قران به آن اشاره شده است.
بنابر اين ،عجب نيست که در ديوان حافظ ،آواي جبرئيل و گلبانگ پهلوي در هم آميختهاند .اين آميختگي البته
پيش از حافظ به گونههايي ديگر اتفاق آفتاده بود .مثل نامي که به خواجهي خضر مشهوراست .ظاهرا اين خواجهي
اسرار آميز در اصل دو امشاسبند خرداد و امرداد بودند .خرداد نگهبان باران و آب بود و امرداد نگهبان سبزه و
روييدنيها و در اوستاي کهن اين دو امشاسبند معموال با هم همراه بودند اما بعد از غلبهي اعراب ،اندک اندک لباس
عربي پوشيدند و نامِ خضر پيدا کردند.
معناي حرف نون هرچه باشد ،به هر حال چندان هست که حافظ را به همان روزگار خودش لسانالغيب لقب دادند.
با اين همه ،غزلهاي سست و کم مايه هم در ديوان حافظ هست و اينکه گفته بود «تو گوهر بين و از خر مهره بگذر»
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شايد صرفا تعريضي بر اشعار ديگران نبوده که آن اشعار را خرمهره دانسته باشد و غزلهاي خود را گوهر ،و بسا که
مجموعهي اشعار خود را هم اينگونه داوري کرده باشد که هم خرمهره در آن يافت ميشود و هم گوهر ،به ويژه آنکه
نام شاه شجاع در غزليات حافظ چيزي بيشتر از خر مهره نميتواند باشد.
چو من ماهَّي کلک آرم به تحرير تو از نون والقلم ميپرس تفسير
روان را با خرد درهم سرشتم

و زان تخمي که حاصل بود کشتم

فرح بخشي در اين ترکيب پيداست که نغز شعر و مغز جانش اجزاست
اين ترکيب تازه ،که حاصل آميختگي روان با خرد ميباشد ،از جنسِ دانش و خودآگاهي محض نيست ،بلکه حافظ
افزون بر بهره جستنِ بسيار از دانش و زبان و آثارِ گذشتگان ،همچنين تجربههاي شهودي و الهامات غيبي را هم با
آن درآميخته و ترکيب تازهاي در غزل پارسي پديد آورده که سرشار از رمز و رازهاي نغز و جاندار است.
هنوز اشعار ديگري هم هست که نسبت حافظ را با قرآن در آن اشعار ميتوان نشان داد و بسا که ديگران به تفصيل از
آن نوشتهاند و آنچه من در اين مقال آوردم تنها يک مورد براي نمونه است که شايد کمتر به آن اشاره شده باشد.
فال:
بسيار کسان را ديدهايم که با ديوان حافظ فال ميگيرند .فال زدن يا تفأَّل از برخي جهات شبيه همان استخاره است.
آدمي در اين جهانِ پر رمز و راز گاهي به آنجا ميرسد که عقل محاسبهگر در نشان دادن راه از بيراهه عاطل ميماند
و آدمي در تشخيص درست و نادرست سرگردان ميماند ،مشورت با اهل فضل و دانش هم راه به جايي نميبرد ،در
اين هنگام برخي کسان به استخاره روي ميآورند که:
اي جانِ جهان ،اي که راه از بيراهه بر تو آشکار است ،مرا از اين سردرگمي رهايي ده ،درست و نادرست را
به من بنماي.
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اما در "تفأَّل" نوعي اميد نهفته است و بر اين باور استوار است که سخنِ نيکو و دلپذير سبب ميشود تا حوادث چنان
دست به دست هم دهند که اين اميد تحقق پيدا کند .هنگامي که کسي با بيماري سختي دست بگريبان باشد و
عيادت کنندهاش از اراده و سالمت و رونق رخسارهي او سخن بگويد ،سخن او را به فال نيک ميگيرند .عاشقي که
اشتياق رسيدن به محبوب را دارد ،در پي درستي و نادرستي گوهرِ عشق نيست بلکه انتظار توصيفي تازه و دلپذير
در بارهي معشوق دارد.
در تفال ،خير و شري و بهشت و دوزخي در ميانه نيست .حتي اگر نشانههايي از نرسيدن به محبوب در فال نهفته
باشد ،باز هم اين نرسيدن نه شر است و نه راه دوزخ .سوختن در فراق و آتش عشق موهبتي ديگر است که با آتش
دوزخ بسي متفاوت است و اين چيزي است که در ديوان حافظ معنا پيدا ميکند زيرا در غزليات حافظ از آن جهنمي
که قرآن ميگويد خبري نيست بلکه آتش عشق است که از ازل تا به ابد جهان را فرا گرفته است.
احتماال همين گونهها بوده است که بر سفرهي نوروزِ پارسي زبانان ،يا سفرهي عقدکنان ،ديوان حافظ و قرآن صدر
نشين شدهاند .يکي براي فال نيک و آن ديگري به حرمت الهي بودن .کسي را نديدهام که با کتاب مثنوي معنوي يا
حتي غزليات شمس تفألي داشته باشد.
گويا خودِ حافظ هم به تفأل عنايتي داشته است و از قرآن نه استخاره ،بلکه تفال را برگزيده که ميگويد:
مگر وقت وفا پروردن آمد که فالم التذرني فرداٌ آمد
“ال تَذَ ْرنِي فَرْداً “ بر گرفته از داستان ذکريا در قرآن است که به هنگام پيري وارثِ شايستهاي براي خود نميديد تا
بتواند ميراثي را که از ابراهيم و ديگر گذشتگان با خود داشت به وارث بسپارد ،از اين جهت در واگويههاي غريبانهي
خود مينالد که:
"رَبِّ ال تَذَ ْرنِي فَرْداً وَ َأنْتَ خَي ُر الْوارِثِين" اي خداوند من ،مرا در اين تنهايي و بي کسي رها مکن و تو بهترين
وارثان هستي.
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پس از اين واگويهها است که يحيي را به او هديه ميکنند و معناي اين نام (يحيي) رازِ زندگي و احياء آن ميراث را
در خود دارد .چندان دور نمينمايد که حافظ هم در پيرانه سري خود را چون ذکريا ميديد و اميد و اشتياقش آن
بود تا اين ميراث که چکيدهي هفت قرن تالش بزرگان ادب و عرفان پارسي را در خود دارد به آيندگان بسپارد .ميراثي
که قرآن و گلبانگ پهلوي را در هم آميخته و ترکيبي تازه پديد آورده است.
بيست و ششم شهريور  /1331مشهد

 -Aبه عنوان نمونه نگاه کنید به سورهي پنجاه و هفتم(حديد) آيهي  .22در اين آيه هدف اصلي بعثت رسوالن اين دانسته
شده است که روشي را به مردم بیاموزند تا هرکسي بتواند روي پاي خود بايستد (لیقومالناس بالقسط) براي توضیح
بیشتر نگاه کنید به بخش فرهنگ واژگان ،وازهي "قسط"
B

 اولین نشانهها از اين دست را در اين گزارش ميتوان مشاهده کرد:چون خبر پیروزي احنف به عمر رسید ،براي مردم سخن گفت ،و گفت :بدانید كه پادشاهي مجوسان از
دست بشد .آنان در بالد خود مالك يك وجب زمین نیستند كه مسلمانان را زيان برسانند .خداوند زمین و
خانهها و اموال و فر زندانشان را به شما ارزاني داشت .اينك بنگريد كه چه ميكنید شما شیوهي خويش
دگرگون مكنید تا خدا ملك شما به ديگري ندهد.B

فتحنامه ي احنف پس از آن بود که بخارا و بلخ را گشوده بود و تقريبا فتوحات اعراب را تا مرزهاي چین رسانیده بود اما
نکتهي قابل تامل در گفتار فوق اين است که:
خداوند زمین و خانهها و اموال و فرزندانشان را به شما ارزاني داشت.
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ن اين نکته از خلیفه ي دوم نبوده و بعدها مورخین آن را افزوده باشند ،اما هرچه هست اين را نميتوان
شايد واقعا بیا ِ
جايگزين امتي شود که توصیف آن
ناديده انگاشت که مقدمات تشکیل يک امپراطوري بزرگ در حال فراهم شدن بود تا
ِ
ت تاريخ هم بوده است.
در قرآن آمده بود و اين انگار سن ِ
C

 توضیح لغوي واژهي "اسالم" را ميتوانید در بخش فرهنگ واژگان ببینید.D

تا به فتوي خرد حرص به زندان کردم

 -سالها پیروي مذهب رندان کردم

من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم راه

قطع اين مرحله با مرغ سلیمان کردم

سايه اي بر دل ريشم فکن اي گنج روان

که من اين خانه به سوداي تو ويران کردم

توبه کردم که نبوسم لب ساقي و کنون

ميگزم لب که چرا گوش به نادان کردم

در خالف آمد عادت بطلب کام که من

کسب جمعیت از آن زلف پريشان کردم

نقش مستوري و مستي نه به دست من و توست آن چه سلطان ازل گفت بکن آن کردم
دارم از لطف ازل جنت فردوس طمع

E

گر چه درباني میخانه فراوان کردم

اين که پیرانه سرم صحبت يوسف بنواخت

اجر صبريست که در کلبه احزان کردم

صبح خیزي و سالمت طلبي چون حافظ

هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم

گر به ديوان غزل صدرنشینم چه عجب

سالها بندگي صاحب ديوان کردم

 -احتماال حدود يکصد سالي که از نشر آثار ابن عربي در قلمرو تمدن اسالمي ميگذشت ،بسیاري بر آن بودند که

تفسیرهاي معنوي او به ويژه در فتوحات مکیه و فصوصالحکم ،راه را بر هر تفسیر و تاويل تازهاي از قرآن بسته است.
F

 -در روزگارحافظ و پیش از آن ،سرزمین فارس و شهر شیراز را "ملک سلیمان" هم ميگفتند و گويا "بال بگشايم و تا

ملک سلیمان بروم" مربوط به زماني است حافظ به حالتي نیمه تبعیدي در يزد به سر ميبرد.
G

ن کمدي الهي را به پايان
 -همزمان با حافظ ،دانته هم به عنوان آخرين قلهي ادبیات قرون وسطاي اروپا ،سرود ِ

رسانیده بود .شايد اين دو بزرگ خبري از هم نداشتند اما هر دو در زمانهي خود با آشوبهاي سیاسي -اجتماعي و
ديني مواجه بودند .همان گونه که حافظ فقیه و زاهد و مفتي را به باد انتقاد ميگرفت به همان گونه دانته نیز با پاپ و
کاردينال و ديگر متولیان ديني روزگار خود در گیر بود .هر دو از جنگ افروزان ديني که به نام هللا يا به نام اب و ابن و
روحالقدس جوانان را روانهي میدانهاي خون فشان جنگ ميکردند ،بیزار بودند .هر دو "عشق" به انسان را سرمايهي
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عشق دانته اگر چه معطوف به معشوقهاي زمیني بود اما محبوبهاش را در آن سوي
زندگي قرار دادند ،در عینحال
ِ
ت مسیح جستجو مينمود.
زندگي زمیني و در ملکو ِ
H

 -واژهي «مسطور» هم از همین خانواده است که در چند آيه از قرآن ،با «کتاب» همراه شده و به صورت «کتاب

مسطور» آمده است.
I

ع ْن ِد اللَّه .البته در دو مورد هم لفظ
ِن ِ
ِين يك ُْت ُبونَ ا ْلك َ
ل لِلَّذ َ
م ي ُقولُونَ هذا م ْ
ِيه ْ
م ُث َّ
 مانند آنجايي که ميگويدَ :ف َوي ٌِتاب بِأَيد ِ

يکتبون در ارتباط با نوشته شدن اعمال آدمیان به وسیلهي فرشتگان آمده است که ربطي به اسطوره ندارد
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