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 :/ نسبت حافظ با قرآنگراانسانازدهم از ادب و عرفان يفصل 

کامل داشته  ييو قرآن آشنا ياز معاصراِن خود، با زبان عرب ياريحافظ مانند بس

هم  يرانيکهِن ا يهااسطورهاِت منسوب به يو روا ياست. افزون بر آن، با ادب پارس

خته يوان او چنان در هم آمين دو قلمرو در ديداشت و ا يق و ناگسستنيعم يارابطه

اند. اگرچه از جدا از هم نبوده ييزهايچ يل و گلبانگ پهلويجبرئ ياست که انگار آوا

چون  يازهين آمي، چنير پارسيهاِن غيژه محدثان و فقيهان به ويفق ينگاِه برخ

 نامشروع دانسته شده است. يفرزند

 

 د:يتمه

رد تامل مو ينيو د ياسيخ تحوالت سيبه بستِر تار ياچ اشارهيه يم دشوار است که زباِن شعر و ادب حافظ را، بيبرا

ه هم ک يملت يِع روانيگرداِن وقا نهييگر آيد يک سو حافظ قرآن بوده و از سويگاه که شاعر از ژه آنيوقرار دهم. به

 ر است.يروزگاِر خود در گ ياجتماع ياسيکهن دارد و هم با حوادث س يهاهزارهشه در ير

 ييگرالهيبود که فارغ از نژاد و زبان و قب يال جامعهيهدف از بعثت رسوالن تشک ،در قرآن آمده استآن گونه که 

 يان جامعهيل چنيکه به تشک ياتيدر آ يحت  Aد آورند.يشان پدياجتماع يت را در زندگيبتوانند قسط و مساوات و امن

ام محمد رسول و چه يه بر "ناس= مردم" است. اما چه در پيست بلکه تکير مؤمن نياز مؤمن و غ يدهد سخنياندرز م

 دا نکرد.يپ ينيع يبلند، تحقق يهاگر، آن آرمانيان ديدر اد

ک کنند ينزد يانينه را به آن اهداِف وحين بوده است که الاقل شهر مديامبر زنده بود، تالش بر ايکه پ يد تا زمانيشا 

 يياـور گشـدک کشـدک انـت که انـد آن اسـدهنيـان مـامبر نشـيوت پـد از فـبع يخيتار ياـهزارشـه گـاما آنچ

ه را گرفت و يآن اهداف اول يمفتوحه، جا يهانيم سرزمياز منابع عظ يورگر و بهرهيد يهاو تسلط اعراب بر ملت

 Bن نهاد. يشيپ يهايهمان امپراطور يپا يش را جايپا اسالِم نوخاسته

در متن برای های حروف التین نشانه

ارجاع مخاطب به برخی توضیحات 

اماست که در پایان متن آورده
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ن را يل بودند و ديقا ينيد يحکومت خود منشائ يبرا يران هرکدام به نحويروم و ا يگونه که امپراطورهمان

 .ن به سوِد قدرت استفاده کنديهم توانست از محمل د يعرب ي، دولِت نوخاستهبودندقدرِت خود قرار داده  يپشتوانه

  C"اسالم" نشست. يم" جايمفهوم "تسل -شدندي" شمرده ميکه "موال-مردمان فاقد قدرت  ي، برايطيچنان شرادر 

، يدب، اي، عرفانيِن فقهيآن را گسترش داد چندان که مضام يريپذليت تاويز ظرفيگوناگون از قرآن ن يهاقرائت

 ز مشترکيک چيها و اختالفات در تفاوت يبا قرآن در ارتباط بودند و با همه ي، هر کدام به نحويو فلسف يکالم

 له و کدام خاندان غالب شودين کدام قبيخون يهادن به "قدرت" بود. مهم نبود که در رقابتيبودند و آن تقدس بخش

فه و يخل يجهت اراده نيشد و از ايشمرده م ياله يهيهر حال فتوحات فاتحان عطرد. بهيت را به دست گيو حاکم

ن يا 1 آن نبود که در برابر حکم سلطان چون و چرا کند. يرا زهره يشد و کسيز شمرده ميخداوند ن يسلطان، اراده

ت ين به حکمت و حماين سرزميزخان هم به ايهجوم چنگ يشمرده شد که حت يهيچند قرن چنان بد يباورها در ط

ها و کشتارها يرانيآن و ي، از همهينيجو يمانند جهانگشا يخيمتون تار ينسبت داده شد چندان که در برخ ياله

ه کار مغول و اطاعت ياز قرآن هم در توج ياهيآ يهر مورد ياد شد و برايها انجام دادند با لفظ"استخالص" که مغول

 از آنان آوردند.

 بودم؛ که از ورود اعرابدانسته يخيتار يک دورهيان ين سلسله مقاالت، روزگار حافظ را پاين از ايشيپ يهادر فصل

لخانان يدستگاه خالفت به دست ا يشود و با فروپاشيآغاز م ياسالم -يعرب ينوپا يامپراطور يريگران و شکليبه ا

فت ن هير گذار در هميماندگار و تاث يو عرفان ي، ادبي، کالميآراء فقه يبا تماميتقر رسد.ياِن خود ميمغول، به پا

 ين دوره از پهلويز در آغاِز همين يو زبان پارس  گرفتيحافظ را در بر م يد آمد که از ظهور اسالم تا زمانهيپد يقرن

ا قرآن در م بير مستقيا غيم ين آثار مستقيا يد. تماميدا کرد تا روزگار حافظ به اوج خود رسيتحول پ يدر يبه پارس

در  د آمده بود و بسا کهين دوران پديگوناگون مواجه بود که در ا يهاليرها و تاوياز تفس يارتباط بود و حافظ با انبوه

 هفتاد و دو ملت را رقم زده بودند. يريگرفتند و به تعبيز قرار ميتقابل با هم ن
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مان هم ه يشد بلکه در زبان و ادب پارسينم يقرآن يهاليرها و تاوي، تنها محدود به تفسيخيتار يک دورهيان يپا

را به  و حافظ ي، سعديام، مولوي، خيچون فردوس ير و فقه و کالم و فلسفه رفته بود. اگر کسانيرفت که در تفس

ت و ن سلسله جبال اسيا ين قلهيرم که حافظ آخرين را بپذيم ايتوانيم، ميريدر نظر بگ يادب پارس يهاعنوان قله

نِش يرو شعر هم آف يامد بلکه در زبان ادبيد نيپد ياقه و کالم کار تازهر و فيتفس ين دوره، نه تنها در عرصهيپس از ا

 يبود که در همان دوره ينياز آن پس هرچه شد تکراِر مضام .امديد نيپد داشته باشد يماندگار اهميتکه  ياتازه

 د آمده بود. يمورد نظر پد يخيتار

به  گر،يد يدر نظر گرفت، بلکه از جهت يصرفا ادب ياتوان تنها به عنوان مجموعهيوان حافظ را نمين منظر، دياز ا

ترس  که يتيکند. هويم يخ هم معرفيب تاريپر از فراز و نش ياان را در دورهيرانيِت ايماند که هويفشرده م يگزارش

 خرف يبرا يير کرده است که نه جايهم تصو يرا چنان شانه به شانه يو آزادگ يانت و خدمت، و چاپلوسيد، خيو ام

 است.  يسرافکندگ يبرا يگذارد نه موجبيما باز م يفروش

ه اهل بود ک ين البته سنتيکامل داشته است. ا ييو قرآن آشنا ياز معاصراِن خود، با زبان عرب ياريحافظ مانند بس

و  يش بر آن بودند. افزون بر آن، حافظ با ادب پارسيقرن، کم و ب ن هفتيا ياست در طيمدرسه و فقه و عرفان و س

 وان او چنان درين دو قلمرو در ديداشت و ا يق و ناگسستنيعم يارابطه يرانيکهِن ا يهااِت منسوب به اسطورهيروا

هان يفق ياند. اگرچه از نگاِه برخجدا از هم نبوده ييزهايچ يل و گلبانگ پهلويجبرئ يخته است که انگار آوايهم آم

 نامشروع دانسته شده است. يچون فرزند يازهين آمي، چنير پارسيهاِن غيژه فقيبه و

 يکه به مجوس ييمزدا يهانيياِت منسوب به آيدانم که ظاهرا روايم ين نکته را ضروريا يادآورين يهمچن

که آن ژهيران باستان بوده است؛ به ويا در اي يساسان يراِن دورهينبوده است که در ا يافته بود، صرفا همانيشهرت

 ي]پارس نينو يبه پارس يافت و در دوراِن انتقال از زباِن پهلوييگسترش م يصورت شفاهابتدا بهات ين رواياغلب ا

 يگر، به نوعيد ياز سو ياسالم -يسو و در تعامل با فرهنگ و زبان عربکيزمانه از  ي[ طبعا مطابق با حال و هوايدر

 افت.ييل تازه ميشد که بسا شکل و شمايم يبازخوان
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 قرآننسبت حافظ با 

خود  يگاه از کارنامهرا پشت سر نهاده، گه يروزگار جوان يهايکه شورمند ي، وقتيرانه سريهنگاِم پحافظ، به

از حشر و نشر با  يکند، حتياد ميکه تا کنون آمده  يمذهب رندان کرده است، از راه يرويها پد که ساليگويم

ست بلکه بر آن است که هرچه کرده، همه يمان نينه تنها پش همه،ن يد و از ايگويسخن م  خانهيم يو از دربان يساق

ها به داند که سالين موهبت را هم از آن مين است، ايواِن غزل صدر نشيژه اگر به ديوبهدولِت قرآن بوده. از 

  Dکرده است. يو کارآموز يسلطاِن ازل بندگ يوانخانهيد

نگرد و حاضر است آن را نه به دو يد ميترد يدهياز مرگ را به د انگارد، بهشت پسيده مياو که حرمت خمر را ناد

 د "هرچه کردم همه از دولِت قرآن کردم"؟ يگويجِو بفروشد، چگونه است که باز هم م يک دانهيبه  يگندم که حت

 ات قرآن دارد، نظام احسن ويآ يبه برخ يو اساس يجد ييهاضيتر هم هست، آنجا که تعرآنسو يهنوز گام

 ه کرد؟يتوان توجيم يبا چه ترفندن را يا رد، يگين"  را به چالش ميالخالقاهلل احسن"فتبارکيهيآ

هوده ين باز هم بيهمچنحل و فصل کنم.   يعرفان يهالين تناقضات را با تاويا يهوده باشد اگر بخواهم همهيگمانم ب

انه تامل ن گميد بتوانم بر اياما شابودند.  يراز يايو زکر اميتصور کنم که خ ياگونهرسد اگر حافظ را همانيبه نظر م

ان و يهان داشتند و نه آن است که صوفيمان، نه آن است که فقيژه از ايوحافظ از قرآن، و به يتلقکنم که احتماال 

رآن" در ار محتمل است که "قين بسيبنا بر ا Eداشته اند. ين محمد بلخيالدو جالل يچون ابن عرب يعارفاِن مشهور

ج يرا يرهايها و تفسليکدام از تاوچيداشته باشد که با ه يگريخوانِش د -که همان مذهب رندان است-مذهِب حافظ 

ش از حافظ در يصدسال پير که حدود سيد ابوالخياز عارفان همچون ابوسع ينداشته است مگر معدود يهمخوان

 به قران داشت. يو اساس يجد يهاضيز گه گاه تعريست و او نيزيخراسان م

ن و قرآن به دست داده بود )حدود يار از ديبس يمعنو يرهاياء" پنداشته بود، تفسياالولکه خود را "خاتم يابن عرب

ها ليها و تمثقصه يده بود و از همهيز همان راه را برگزين ين محمد بلخيالدش از حافظ،(. پس از او جالليصد سال پ

ت، ـات قرآن نداشيک از آيچ يبر ه يضـينه تنها تعر ين راه بهره گرفت. مولويدر ابود آمده د يکه تا آن روزگار پد
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ر ، چندان ديه کند.  هم او و هم ابن عربيتوج يمعنو يرهايها و تفسليات را با تاويآ يبلکه تالش کرده بود تا همه

ند. ت در آورديحيان و مسينو افالطون م(يزي)دوآلييقرآن مبالغه کردند که سر از دوگرا يهادان داستاننشان يمعنو

م بود و ه يبيصل يهاهمزمان با اواخر جنگ يکه ابن عربژه آنيت نبود به ويحير از مسيتاث يد بين کار البته شايا

ابن  ست کهيچندان دور نآورد، ين را به تملک در مينش يحيمس يروم يهانيسرزم يوبين ايالدگونه که صالحهمان

 .باشندکردن آن پرداخته  يت و اسالميحين مسيمضام يما هم به مصادره يروم يو مال يعرب

 يِر زندگيها، تحقبين آسيخود را داشت. از آشکارتر يهابيهم آس ييگرايهرچه بود، بوده، اما  افراط در معنو

انسان  يگاررستن، يبنا بر ا -شوديده ميار دين مضمون بسيا يژه در آثار مولويبه و -انه و َخر پنداشتِن تن بود يتيگ

در  يواقع يبود که با زندگ يافراط ييگرامنزه ي، نوعيکردين رويحاصل چندانستند. يم يرا صرفا در تجرد روحان

 ار داشت. يبس ين فاصلهيخارستاِن زم

مارد. بش يسيعزم( جسم و روح باور نداشته باشد که جسم را "خر" و "روح" را ي)دوآلييرسد حافظ به دوگراينظر مبه

آلوده به گناه باشد اما از  يهامأَمن لذت يآدم يانهيتيکر گيگرا ممکن است پاگر چه از نگاه زاهدان و عارفاِن روح

ز ا يپا يدارد تا آدميرا هم در خود فروزان م ينوِر ازل يانه است که چون چراغدانيتيکِر گين پيگر، هميد يمنظر

ن يمز در شأن هي" نيه من روحي"نفخت ف يهيدا کند. آيش پيش وااليهاداشتندوسترون بگذارد، و يزه بيغر يرهيدا

 ي، گوشنش داشتيآفر يهاييبايدِن زيد يبرا يتوان چشميکر است که مين پيانه است و در سرشت هميتيکالبد گ

  عاشق شدن. يبرا ير،  و دليپذدل يدِن آواهايشن يبرا

ن يا يصرفا براروان  يهايو جو يبهار يها، اعم از ابر و باد و باران و گلين هستياِت خداوند در ايگر، آير ديبه تعب

 "اِرپرگ يب در حلقهَجَع ينقش"خود  يکند بلکه هرکدام به نوبه يگريد يايجغرافست که ذهن را معطوف به ين

 رسانند. ياري ين هستيانسان را در هم يشه و تعالين جهان دارند تا ظرافت انديهم
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 يتلق ياتيگاهان را آصبح ييحايِم مسيبارها و نسيجو يها، زمزمهن منظر است که حافظ زباِن گلياحتماال از ا 

د حافظ حق داشته باشد که ين منظر شايکنند و از اير سرشار مدو َد ين کاروانسرايرا در ا يآدم يکند که زندگيم

 ح دهد.يدهند ترجيو راهب وعده م اکار و زاهدير يکه صوف ياهين "نقد" را به آن نسيا

ت طبع بلکه لطاف ينيد آنان را نه تنها به تن، نه به چشم و گوش و بيگويان سخن ميهروکه از َميهنگام يحافظ حت 

 کند: يز در آنان جست و جو مياخالق را ن ييو واال

 اخالق بود ين      بحث ما در لطف طبع و خوبيبرد و ديمجلس گر چه دل م اِنيروحسن مه

ت مان را به ملکوين جهت ملک سليست. از ايروِح مجرد ن يو دلبسته يم انتزاعيحافظ اهل مفاهرسد که يبه نظر م

و زاهد هم  يابد که در بهشِت صوفيير ميکنار آب رکن آباد و گلگشت مصال را چنان دلپذ  Fدهديح ميح ترجيمس

 Gدا نشود.ياش پد نمونهيشا

د ي، شايانگار منزه داراِنهيزاهدان و داع ياز سو ينياِت زمين آيانکاِر همده انگاشتن و يحافظ، ناداحتماال از نگاه 

 ياکارياست که ر عِت زندهين سر پوش نهادن بر طبيانسان باشد. با هم يو استعال جو يعيسرپوش نهادن بر ذوق طب

 ينکه حتيتر اکنند"، و سهمناکير مي، همه تزويک بنگريکه "چون نکند چندانيمدا ير و دروغ هم رواج پيو تزو

 دهند. ير قرار ميز داِم تزويقرآن را ن

ت و شعر و يث و حکاياز حد ياانبانه يدا کرده بود. او هم مانند مولويظاهرا حافظ خوانش خاص خودش را از قرآن پ

رآن در ات قياز آ يريها، تفسن اندوختهيآن نبود که با ا يان را کسب کرده بود، اما در پينيشيادب و عرفان و دانش پ

 سرود. يارائه دهد. او انگار قرآِن خودش را م يقالب مثنو

ه دوزخ است، نِد يوعبهشت و  يکه حافظ از قرآن داشته، نه احکام است، نه وعده يان بهرهيگر، مهمترير ديبه تعب

حافظ  يريگبهرهگمان من به داشتند بلکه يابراز م يو ابن عرب يه، مولويچون نجم دا يکه کسان ياعارفانه يهاليتاو

 -يب و لغت شناس قرِن چهارم هجرياد- ياست و همان گونه که ابوهالل عسگر يادب يهااز قرآن، آموختِن ظرافت
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 يت بااليقرآن و ظرف يادب يوهياز ش يدانست حافظ هم با تأسيقرآن م يقرآن را تنها در زباِن ادب يمعجزه

 د که: يگوين مورد آشکارا ميش را استوار کرده است و در ايخو يهااِن غزليآن، بن يريپذليتاو

 وان کردم. يصاحب د يها بندگنم، چه عجب      ساليوان غزل صدر نشيدگر به

است  يوان" همان استاد ازل و خداونديدهد که منظور از "صاحب دين غزل هست نشان ميکه در هم يگريات دياب

گوناگوِن  يهاات و غزليدکه لفظ "قرآن" در ابينمايچنان محال نيکه قرآن را بر محمد رسول نازل کرده است. در ع

د: "هرچه دارم همه از دولِت قرآن دارم" احتمال يگويکه م ينباشد. مثال هنگام يواحد يحافظ ممکن است به معنا

ه روزگار عثمان مکتوب و به قرآن امام مشهور شده بود اما آنجا است که ب ياش به همان مصحفن اشارهيقيب به يقر

 د: يگويکه م

  ينه داريکه اندر س يقرآنتر از شعر تو حافظ      بهدم خوشيند

ن اينيشين درست است که پيد؟ ايگويگذارد که از کدام قرآن ميمخاطب باز م يگون را براگونه يهاليتاو يجا

اند توين اشاره طبعا ميت حفظ بود، پس ايانگاشتند و حافظ هم که قرآن را در چهارده رواينه ميمحل حافظه را در س

ند که اهم بوده يگريش از حافظ کساِن ديم که پيدانيگر ميد يم، اما از سويشناسيباشد که همه م يبه همان قرآن

 شمردند. يخداوند م ي" از سويسخن خود را "وح

قرآن  گفت که نه درياز قوِل خداوند م يبود که سخنان ين کسان در ادب و عرفان پارسير، از نخستيد ابوالخيابو سع

با همان زباِن  يست، ويد در "هفت سبع" قرآن هم نيگويث و چون به او اعتراض شده بود که آنچه ميبود و نه در حد

"لوح محفوظ" است و خداوند به  د که اصل آن دريگويها را از "سبع هشتم" من سخنيکه اخود گفته بود  يرندانه

 :کنديم يبندگانش وح
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 2«ْن َربََِّكَك ِميَها الرََُّسوُل َبلَِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَليا َأي»ه خدا گفته بود سبع هفتم همان قرآن محمد رسول است ک 

" "سبع هشتمن جهت او را "رسول"خوانده است اما يگران ابالغ کند از ايد به ديآنچه بر او نازل شده با يعني

آن  کرد. و نگفت يخودش آنچه را وح يکرد به بنده يوح«: يَعْبِدِه َما َأْوَح يِإل يَفَأْوَح»ن است که گفت: يا

 مانبه قلب يخداوند واردات يما هم از سو يم، برايا نکن. ما هم از بندگان خدا هستيابالغ کن  يرا به کس

 م. يستينکه ما رسول نيهست، اال ا

شأِن قرآن آن را همبه صراحت  يمثنو يداند چنانکه در مقدمهيخداوند م ياز سو يز کالم خود را وحين يمولو

 را "قرآن" دانسته: ين آمده کتاب مثنويالعارفگر که در مناقبيد يتيشمارد و به روايم

ردند ک کرد که دانشمندان با من بحث يتيبه حضرت پدرم شکا يکياران يحضرت سلطان ولد فرمود که از 

رده، ک يخاموش يار قرآنست؛ همانا که پدرم لحظهيند؟ من بنده گفتم که تفسيرا قرآن چرا گو يکه مثنو

   3ر خواهر چرا نباشد؟ َغ ي؟ ادخر چرا نباش يسگ! چرا نباشد؟ ا يفرمود که ا

 ن نکته اشاره کرده است که:يحافظ هم بارها به ا

 ميپوين ره نه به خود ميکه من دلشده ا م        يگويام و بار دگر مبارها گفته

 ميگوياند    آن چه استاد ازل گفت بگو مصفتم داشته ينه طوطيدر پس آ

 ميرويکشدم ميهست    که از آن دست که او م ييمن اگر خارم و گر گل چمن آرا

دا هام برخوردار باشد که ابتيا ياگونهنه دارد، از يکه در س يحافظ به قرآن يد که اشارهينماين چندان دور نميبنا بر ا

 ؛باشد تواند اشاره به قرآِن خاِص خود حافظ هميم گر،يد يکند اما از منظريامبر را به ذهن متبادر مي"قرآن" منسوب به پ

                                                           
  76مائده:  -2 
 281ي در صفحه 202مناقب العارفین بخش سوم، حکايت  - 3
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را  يتموق ين سرايو بودِن در ا ي، آناِت زندگين هستيا يع فراسويپرداختن به شرح و بسط وقا يبه جاکه   يقران

 د:يگويرا م ين زندگيبهشت و دوزِخ هم  د،يشمارد و در وعد و وعيمت ميغن

 شمار آرديبرکن، که رنج ب يبار آرد    نهال دشمنبنشان که کام دل به يدرخت دوست

 ي"خوانش" هم در نظر گرفت همان گونه که در برخ يتوان به معناي، "قرآن" را م تسامح ين عرصه و با اندکيدر ا

رآن" ه "قين آي" َفِإذا َقَرْأناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه"  در ا د:يگويز آمده است. مانند آنجا که مين معنا نيبه هم يمک يهاسورهات يآ

 است که شخص ي" متفاوت است. "خواندن" کاري"خواندن ي"خواندن" آمده است که البته با قرآِن به معنا يبه معنا

را بخوان،  ين خواندنيد تو ايگويه هم نمين آيخواند.در ايست که شخص آن را ما ي" متنيدهد و "خواندنيانجام م

 کن.  يروين گونه خواندن را پيد تو ايگويم

ان کدام است؟ تولد و مرگ چگونه است؟ ي؟ خوانش تو از سود و زيکنيقرائت م ييارهايتو خود را چگونه و با چه مع

 گونه که استاد ازل گفت؟  ا به آني يکنينفس خود را و جهان را قرائت م يِم هوايبا تعل

حمَّد امده است که ميات نين آي"بخوان". در ا يعنيبود « اقرأ» يهم که بر محمَّد رسول نازل شد با کلمه ياتين آياوَّلدر 

 را چگونه بخواند: يزين هست که هر چيد بخواند، امَّا ايرا با يزيچه چ

تر است؛ همو که يد انسان را از علق. بخوان، و ربَّ تو گراميد. آفرينام ربَّ خودت، همو که آفربخوان، به 

 دانست.يم داد به قلم، و آموخت انسان را آنچه را نميتعل

ه بود که "نون والقلم و ين پنج آياند، درست بعد از ااِت قرآن نوشتهيب نزول آيکه در مورد ترت ياتيمطابق روا

 ر محمد نازل شده بودسطرون" بيما
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 ِکلک و نون والقلم يماه

با  نامه يمانند ساق ن آثار حافظ است کهيتردهياز گز يکيت است، يست و نه بي" که شامل بيوحش ي"آهو  يمثنو

ش يرا به نما ين هستياحوال خودش و روزگارش و انساِن سرگشته و جستجو گر در ا يو رمز يااسطوره ينمادها

 گذارد. يم

رسد در ژرف ساخت، ينظر من حال بهيد، در عينمايک دست نميمطرح شده، ظاهرا  ين مثنويکه در ا يموضوعات

ن هم يشود و ايده ميات ديظاهِر اب ين گسستگيز هميش نيهاگونه که در غزلانسجام معنا داِر خود را دارد همان

از  يتسامح و تساهل بتوان گفت که مانند برخ يد با اندکيتواند باشد. شايم يسخنان رمز يهايژگياز و يکي

در  ييک سوره آمده است. "رمز" را به همان معنايارتباط با هم در يقرآن است که در ظاهر موضوعات ب يهاسوره

 خود گفته بود: يهاسروده يدر باره يام که فردوسن مقال آوردهيا

 مدانن را دروغ و فسانه مدان    به رنگ فسون و بهانه يتو ا

 برد يازو هر چه اندر خورد با خرد      دگر بر ره رمز و معن

کلک. از  يمرغ و ماهي، عبارتند از: آهو، خضر، سيوحش يآهو يدر مثنو يرمز ين نمادهاين نگاه، مهمتريو از ا

 سطرون" دارد:يم با "نون والقلم، و ما يمستق يونديِکلک" پ ين نمادها، "ماهيان ايم

 کان نگردد شهره بگذر يخرمهره بگذر    ز طرزن و از يتو گوهر ب

 ر يپرس تفسير    تو از نون و القلم ميکلک آرم به تحر يچو من ماه

به نون والقم در قرآن داشته باشم و اگر چه ممکن  ياکلک، اشاره يش از پرداختن به ماهير هستم پينجا ناگزيدر ا

 يمسقل يتوانست مقالهين بخش ميصاحب نظر ا ير دوستيم و به تعبيريفاصله بگ ياز بحث اصل ياست تا حدود

 باشد.
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س ونياء که در ارتباط با داستان يانب يقلم بلکه در سوره ي"نون" را نه در سوره ين قرآن و اهل لغت، واژهيمفسر

د کرده است. اي( يونس را در آن سوره با لقب َذالنَّون )صاحب ماهيز ياند از آن جهت که قرآن نمعنا کرده يآمده ماه

دا کردند. يآن اختالف نظر  پ ياند بر سر معناقلم که "نون" را به صورت "ن" نوشته ياما همان مفسران در سوره

از حروف الفبا و از جنس همان حروف مقطعه است که  يا حرفيک واک ين سوره، يبر آن هستند که "ن" در ا يبرخ

بقره در کنار  يم" است و در آغاز سورهيکه شامل سه حرف "الِف، الم ، مها آمده، مانند "الم" از سوره يدر آغاز بعض

ف را ز آن سه حرين جهت هنگام قرائت نيبا هم داشته باشند به هم يخاص ييآنکه ارتباط معناياند بهم قرار گرفته

اند کرده ياز حروف الفبا، بلکه به عنوان "اسم" تلق يگر "نون" را نه به عنوانِ حرفيد يم. برخيخوانيوسته ميبه طور ناپ

 "است. ي"ماه يکه به معنا

امبر هم متن قران را در حافظه يها پس از فوت پشده باشد که تا سال ين اختالف نظرها از آنجا ناشيکنم ايگمان م

 دادند و آشکار است کهيش مخواندند و گستريگران ميد يق به حافظه سپردن آن را برايکردند و از طريم ينگهدار

شود. يشده و ميکسان تلفظ ميک حرف از حروف الفبا و "نون" به عنوان "اسم" در هنگام قرائت ي"ن" به عنوان 

ن اختالِف نظر آشکارتر شد که آن را به صورت "ن" در يد آمد ايقرآن پد يبرا يبعدها که رسم کتابت و اعراب گذار

 يورت"نون والقم" و صياند، صورترها هر دو صورت را نوشتهيتفس يبه صورت "نون"؟ برخا يسند يقلم بنو يآغاز سوره

 ييمعنا يا" و "قلم" رابطهيان "ماهياما ظاهرا از آنجا که م 4را نشان داده باشد. ييگر "ن والقلم" تا اختالف معنايد

. ن را بر پشت او نهاده استيد کرده که زمايقسم  يبزرگ ينجا خداوند به ماهيدا نکرده بودند، بر آن شدند که در ايپ

 ست.ين ين طرحياز چن يقرآن نشان يکجاچياست که در ه ين در حاليا

 يِکلک" در شعر حافظ با "نون و القلم" آشکار است که حافظ "نون" را به معنا يبا توجه به هموزن قرار دادِن "ماه

ات يدارد نه با اب ينه با قرآن همخوان يريرا چنان تعبياوست زن بر پشت يکه زم ييدانسته است اما نه آن ماه يماه

 . يوحش يگِر آهويد

                                                           
 زادالمسیر في علم التفسیر/اثر ابن جوزي- 4
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ده يشود و از بلعيده ميق ديعهد عت يهمان است که در مجموعه يکيونس آمده، يت در مورد يدر قرآن دو گونه روا

ونس با لقب يآمده از اء يانب يگر که در سورهيت ديکند. اما روايت مي"حوت" حکايماه يلهيونس بوسيشدِن 

 نشده است. يتوسط ماه يده شدن ويبه بلع يااد شده و اشارهي"َذالنَّون" 

 يز خاصيا چي يتيموقع يکه دارنده يکس يباشد برا يتواند لقبين مي( هم مانند َذالقرنيَذالنَّون )صاحب ماه يواژه 

ت دوم بر آن است تا ين روايا ايشود. گويم ن شدن به ظلمات گرفتاريت "َذالنَّون" پس از خشمگين رواياست. در ا

ال ف يل سوق دهد. به هر حال قرعهيتمث ينوع يبه سو ينيع يک واقع بودگيق آمده، از يرا که در عهد عت يداستان

 ابد.ييرفت و نرفت و اکنون خود را در ظلمات ميد به رسالت ميونس افتاده بود که بايبه نام 

آمده  يشتريها با صراحت بدر آن داستان يم که ناِم ماهياز قرآن توجه کن يگريد يهاداستانم به يتوانينجا ميدر ا

 يامده و بازخوانيق نين صورت در کتب عهد عتين داستان هم به ايکهف است. ا يدر سوره ياست و آن داستان موس

که همراه دارند راه اعماق  يِيماه رسندين ميالبحربا جوانش به مجمع يموس ياست. وقت ياز داستاِن موس ياتازه

ن" يالبحرا همان "مجمعيا يدو در يادشان رفته متوجه ملتقايخودشان  يرد و آن دو که از ماهيگيش ميا را پيدر

ر از امو يد نمادين داستان بايدر ا ين ماهيدهند. بنا بر ايطان نسبت ميرا به ش ياز ماه ين فراموشيشوند. اينم

طان که راهزِن سالکان راِه رشد يکند، و ش ييا است راهنمايدو در يکه ملتقا يرا به محل خاص يباشد که موس ياله

دند تا گريا باز ميدو در يو جوانش به همان ملتقا يافکند. بعد که موسيرا بر آنان  ب يفراموش يد هم پردهياست، با

اند. اد کردهين از او با نام  "خضر" يشود که مفسريش ميدايز پپر رمز و را يرينجا پيرا جستجو کنند، در ا ياثر ماه

ن ياموزد. مشروح ايق رشد را از او بيکند و طر يکند نزد او شاگردير )خضر( تالش ميبا آن پ يدر مواجهه يموس

 5ام.کهف داشتم نوشته يکه از سوره يليداستان را در تحل

و خضر در قلمرو رمز و اسطوره قرار دارند و تنها با همان  يو ماه يموسونس و هم داستان يبه هر حال هم داستان  

ر رشد ـيدا کردن مسـيبا پ يماه يمتوجه شد و رابطه يل آن دو داستان را تا حدوديتوان تاويزبان رمز و اسطوره م

                                                           
 ي کهف، موسي و پیر بخش مقاالت، سوره- 5
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 زين يخضِر مبارک پن از يِکلک، همچن ي، افزون بر ماهيوحش يآهو يافت. در مثنويز دريبا خضر را ن يو مواجهه

 اد شده است که در ادامه باز هم به آن اشاره خواهم کرد.ي

خواند يشود و در آن ظلمات است که خداوند را مين شدن، گرفتار ظلمات ميونس پس از خشمگيت قرآن، يبه روا

، ميديرهان يا و شکم ماهيد او را از دريگويهم قران نم يه بعديدارد که: "من خود از ستمکاران بودم" در آياد ميو فر

 م.يديکه به آن گرفتار بود رهان يد: او را از اندوهيگويتنها م

ه است کشاند يگريبه قلمرو د ينيع ياز داستان ارائه کرده است که قصه را از واقع بودگ ياقرآن خوانِش تازه ييگو

دارد  دين نکته تاکيعقل سرخ بر ا يدر رساله ين سهرورديالدد شهابيافتد. شهياتفاق م يکه در روان و نفس آدم

الک ن، سيد از ظلمات عبور کرد. در آن داستاِن نماديدر آن گرفتار است اول با يکه آدم ين زندانياز ا ييرها يکه برا

 . يدانيو خود نم يدهد که: تو در ظلمات هستيپرسد که ظلمات کجاست؟ و عقل سرخ پاسخ مياز عقل سرخ م

ا هنوز با ظلمات وجود مواجه يآماده دارند، گو يپاسخ يهر پرسش يپندارند، و برايکل م يد را داناآنان که خو

 تر است،قيها هم عمانوسيوجود است. آنجا که از عمق اق يهاهين اليترقيد عمي"ظلمات" شان مقال ياند و در انشده

 ند.يگويهم م يبشر يناخودآگاه يهاهين اليترقيبه آن عم يامروز يرهايجا که در تعبهمان

با  يشود تا آدمياست که واسطه م ياهاست، بلکه نماديست که در درين يهم آن ين منظر، ماهيرها و از اين تعبيبا ا

 يسبب شد تا موس يهمان گونه که ماه سالکان را مالقات کند، يد در آنجا کهن الگويظلماِت وجود مواجه شود تا شا

ر قرآن از يابد و به تعبيونس در دِل ظلمات بودِن خود را در يسبب شد تا  يو همان گونه که ماه ، با خضر آشنا شود

 ن.يالظالمکنت من ياد بر آورد که انين ظلمات فريدرون ا

ز ياست و خضر ن يبشر يو ناخودآگاه يان خودآگاهيم يها واسطهن داستانيدر ا يآشناتر، ماه يريدر تعب

 داند. يات را ميدن به آب حيسالکان است که عبور از ظلمات و رس يالگوکهن

قلم و  يسطرون" در آغاز سورهيست، "و ما يافسانه ن يسم به معناينوين مقال که من مي"اسطوره" هم در ا

. است گرفته شده« سطر»تنگاتنگ دارند. لفِظ اسطوره ظاهرا از  يان سوره، رابطهيپانزدهم هم يهين" در آيراالولي"اساط
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Hاست ينه وح ييگويمحمد آنچه تو م يا يعنين" خواندند که يراالولين محمد از آن جهت کالم او را "اساطيمخالف 

 ن( است. يان)اولينيشيپ يهاو نه از خودت بلکه همان نوشته

 يآن از نوشتن معمول يتوان گفت که معنايشود، ميسطرون" همراه ميکه "نون والقلم" با فعِل مضارِع " يهنگام

آن است  يفرد گرداننده يکه صرفا خودآگاه ينوشتِن معمول يرا برايشود، زيک ميرد و به اسطوره نزديگيفاصله م

  Iاستفاده کرد« کتبوني»توان از لفظ کتابت و فعل يم

نهفته است؛ ظاهرا به  ، در قدرت پنهاِن اسطورهيار اسطورهيغ نيبا مضام ياک مضمون اسطورهين تفاوت يمهمتر

ه نشان ين آيو قدرِت ژرف آن را در ا« نون»ِت ياهم ياند تا به نحوتالش کرده ين اسالمياز مفسر يارين جهت بسيهم

است  يماهنسبت دادند و گفتند که نون آن  يااسطوره ين ماهيرا به ا يبيعج يهان منظور، داستانيدهند و به ا

 اند. ن را بر پشت او نهادهيکه زم

ان و قلم به کيگفتند. پيش قلم ِکلک ميکان و نياست. به نوک پ ي"ِکلک" پارس يکلک". واژه يم به "ماهيباز گرد

ه ک يرد و هنگاميگيسنده جان ميشاعر و نو يشهيا قلم از جان و انديحس هستند. ِکلک  يجان و بيخود ب يخود

ز رد، اعم ايگيه ميها ماق اسطورهيش از خاستگاِه عميهادهد چنانست که سرودنيوند ميپ يحافظ "ِکلک"را به ماه

 که در قران به آن اشاره شده است. ييهاراِن باستان و اسطورهيا يهااسطوره

البته  يختگين آمياند. اختهيدر هم آم يل و گلبانگ پهلويجبرئ يوان حافظ، آوايست که در دين، عجب نيبنابر ا

 ين خواجهيخضر مشهوراست. ظاهرا ا يکه به خواجه يگر اتفاق آفتاده بود. مثل ناميد ييهاش از حافظ به گونهيپ

ز در اصل دو امشاسبند خرداد و امرداد بودند. خرداد نگهبان باران و آب بود و امرداد نگهبان سبزه و ياسرار آم

اعراب، اندک اندک لباس  ين دو امشاسبند معموال با هم همراه بودند اما بعد از غلبهيکهن ا يها و در اوستايدنييرو

 دا کردند. يدند و ناِم خضر پيپوش يعرب

ب لقب دادند. يالغحرف نون هرچه باشد، به هر حال چندان هست که حافظ را به همان روزگار خودش لسان يمعنا

 «ن و از خر مهره بگذريتو گوهر ب»که گفته بود نيوان حافظ هست و ايم در ده هيسست و کم ما يهان همه، غزليبا ا
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خود را گوهر، و بسا که  يهاگران نبوده که آن اشعار را خرمهره دانسته باشد و غزليبر اشعار د يضيد صرفا تعريشا

ژه آنکه ي، به وو هم گوهرشود يافت ميکرده باشد که هم خرمهره در آن  يگونه داورنياشعار خود را هم ا يمجموعه

 تواند باشد. يشتر از خر مهره نميب يزيات حافظ چينام شاه شجاع در غزل

 ريپرس تفسيتو از نون والقلم م   ريکلک آرم به تحر يچو من ماهَّ

 که حاصل بود کشتم يو زان تخم       روان را با خرد درهم سرشتم

 مغز جانش اجزاستکه نغز شعر و    داستيب پين ترکيدر ا يفرح بخش

ست، بلکه حافظ يمحض ن يباشد، از جنِس دانش و خودآگاهيروان با خرد م يختگيب تازه، که حاصل آمين ترکيا

را هم با  يبيو الهامات غ يشهود يهان تجربهيار از دانش و زبان و آثاِر گذشتگان، همچنيافزون بر بهره جستِن بس

 نغز و جاندار است.   يد آورده که سرشار از رمز و رازهايپد يدر غزل پارس ياب تازهيخته و ترکيآن درآم

ل از يگران به تفصيتوان نشان داد و بسا که ديهم هست که نسبت حافظ را با قرآن در آن اشعار م يگريهنوز اشعار د

 به آن اشاره شده باشد.  د کمترينمونه است که شا يک مورد براين مقال آوردم تنها ياند و آنچه من در اآن نوشته

 فال:

ت. ه همان استخاره اسيجهات شب يا تفأَّل از برخيرند. فال زدن يگيوان حافظ فال ميم که با ديادهيار کسان را ديبس

ماند يراهه عاطل ميگر در نشان دادن راه از برسد که عقل محاسبهيبه آنجا م ين جهاِن پر رمز و راز گاهيدر ا يآدم

برد، در ينم ييماند، مشورت با اهل فضل و دانش هم راه به جايص درست و نادرست سرگردان ميدر تشخ يو آدم

 آورند که:يم يکسان به استخاره رو ين هنگام برخيا

ده، درست و نادرست را  ييرها ين سردرگميراهه بر تو آشکار است، مرا از ايکه راه از ب يجاِن جهان، ا يا 

 .يبه من بنما
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ث چنان شود تا حوادير سبب ميکو و دلپذين باور استوار است که سخِن نيد نهفته است و بر ايام يدر "تفأَّل" نوعاما 

اشد و بان بيدست بگر يسخت يماريبا ب يکه کس يدا کند. هنگاميد تحقق پين اميدست به دست هم دهند که ا

ه ک يرند. عاشقيگيک ميد، سخن او را به فال نياو سخن بگو ياش از اراده و سالمت و رونق رخسارهادت کنندهيع

ر يزه و دلپذتا يفيست بلکه انتظار توصيگوهِر عشق ن يو نادرست يدرست يدن به محبوب را دارد، در پياق رسياشت

 معشوق دارد.  يدر باره

ته فال نهف دن به محبوب درياز نرس ييهااگر نشانه يست. حتيانه نيدر م يو بهشت و دوزخ ير و شريدر تفال، خ

گر است که با آتش يد يدن نه شر است و نه راه دوزخ. سوختن در فراق و آتش عشق موهبتين نرسيباشد، باز هم ا

 يات حافظ از آن جهنميرا در غزليکند زيدا ميوان حافظ معنا پياست که در د يزين چيمتفاوت است و ا يدوزخ بس

 از ازل تا به ابد جهان را فرا گرفته است. ست بلکه آتش عشق است کهين يد خبريگويکه قرآن م

 وان حافظ  و قرآن صدريعقدکنان، د يا سفرهيزبانان،  ينوروِز پارس يها بوده است که بر سفرهگونه نياحتماال هم

ا ي يعنوم يام که با کتاب مثنودهيرا ند يبودن. کس يبه حرمت اله يگريک و آن ديفال ن يبرا يکياند. ن شدهينش

 داشته باشد. يات شمس تفأليزلغ يحت

 د:يگويده که ميداشته است و از قرآن نه استخاره، بلکه تفال را برگز يتيا خوِد حافظ هم به تفأل عنايگو

 فردٌا آمد يمگر وقت وفا پروردن آمد    که فالم التذرن

د تا يديخود نم يبرا ياستهيوارِث شا يريا در قرآن است که به هنگام پيگرفته از داستان ذکر  بر  “َفْردًا  يال َتَذْرِن“

 يبانهيغر يهاهين جهت در واگويگر گذشتگان با خود داشت به وارث بسپارد، از ايم و ديرا که از ابراه يراثيبتواند م

 نالد که:يخود م

ن يتو بهتر رها مکن و يکس يو ب يين تنهايخداوند من، مرا در ا ين" ايُر اْلواِرِثيَفْردًا َو َأْنَت َخ ي"َربِّ ال َتَذْرِن

 .يوارثان هست
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ا راث رياء آن ميو اح ي( راِز زندگييحين نام )يا يکنند و معنايه ميرا به او هد ييحيها است که هين واگويپس از ا

اقش آن يد و اشتيد و اميديا ميخود را چون ذکر يرانه سريد که حافظ هم در پينمايدر خود دارد. چندان دور نم

 يراثيندگان بسپارد. ميرد به آرا در خود دا يهفت قرن تالش بزرگان ادب و عرفان پارس يدهيراث که چکين ميبود تا ا

 د آورده است.يتازه پد يبيخته و ترکيرا در هم آم يو گلبانگ پهلو قرآن که

/ مشهد1331بيست و ششم شهريور   

 

 

 

A-  در اين آيه هدف اصلي بعثت رسوالن اين دانسته 22ي ي پنجاه و هفتم)حديد( آيهنگاه کنید به سورهبه عنوان نمونه .

الناس بالقسط( براي توضیح شده است که روشي را به مردم بیاموزند تا هرکسي بتواند روي پاي خود بايستد )لیقوم

 ي "قسط"بیشتر نگاه کنید به بخش فرهنگ واژگان، وازه

B -  توان مشاهده کرد:ها از اين دست را در اين گزارش مينشانهاولین 

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 

ي خويش كنید شما شیوهزندانشان را به شما ارزاني داشت. اينك بنگريد كه چه ميها و اموال و فرخانه

 .Bدگرگون مكنید تا خدا ملك شما به ديگري ندهد

ي احنف پس از آن بود که بخارا و بلخ را گشوده بود و تقريبا فتوحات اعراب را تا مرزهاي چین رسانیده بود اما نامهفتح

 فوق اين است که: ي قابل تامل در گفتار نکته

 ها و اموال و فرزندانشان را به شما ارزاني داشت.خداوند زمین و خانه
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توان ي دوم نبوده و بعدها مورخین آن را افزوده باشند، اما هرچه هست اين را نميشايد واقعا بیاِن اين نکته از خلیفه

دن بود تا جايگزيِن امتي شود که توصیف آن ناديده انگاشت که مقدمات تشکیل يک امپراطوري بزرگ در حال فراهم ش

 در قرآن آمده بود و اين انگار سنتِ تاريخ هم بوده است.

C - توانید در بخش فرهنگ واژگان ببینید.ي "اسالم" را ميتوضیح لغوي واژه 

D -  ها پیروي مذهب رندان کردم            تا به فتوي خرد حرص به زندان کردمسال 

 عنقا نه به خود بردم راه     قطع اين مرحله با مرغ سلیمان کردممن به سرمنزل 

 اي بر دل ريشم فکن اي گنج روان     که من اين خانه به سوداي تو ويران کردمسايه

 گزم لب که چرا گوش به نادان کردمتوبه کردم که نبوسم لب ساقي و کنون    مي

 ز آن زلف پريشان کردمدر خالف آمد عادت بطلب کام که من    کسب جمعیت ا

 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        گر چه درباني میخانه فراوان کردم

 اين که پیرانه سرم صحبت يوسف بنواخت     اجر صبريست که در کلبه احزان کردم

 چون حافظ       هر چه کردم همه از دولت قرآن کردمصبح خیزي و سالمت طلبي 

 ها بندگي صاحب ديوان کردمگر به ديوان غزل صدرنشینم چه عجب        سال

 

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

 اي از قرآن بسته است.  الحکم، راه را بر هر تفسیر و تاويل تازهمکیه و فصوصتفسیرهاي معنوي او به ويژه در فتوحات 

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

 برد. ميملک سلیمان بروم" مربوط به زماني است حافظ به حالتي نیمه تبعیدي در يزد به سر 

G - ي ادبیات قرون وسطاي اروپا، سرودِن کمدي الهي را به پايان همزمان با حافظ، دانته هم به عنوان آخرين قله

اجتماعي  و  -هاي سیاسيي خود با آشوبرسانیده بود. شايد اين دو بزرگ خبري از هم نداشتند اما هر دو در زمانه

گرفت به همان گونه دانته نیز با پاپ و ه و زاهد و مفتي را به باد انتقاد ميديني مواجه بودند. همان گونه که حافظ فقی

افروزان ديني که به نام هللا يا به نام اب و ابن و و ديگر متولیان ديني روزگار خود در گیر بود. هر دو از جنگ کاردينال

ي ودند. هر دو "عشق" به انسان را سرمايهکردند، بیزار بهاي خون فشان جنگ ميي میدانالقدس جوانان را روانهروح
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اش را در آن سوي اي زمیني بود اما محبوبهحال عشقِ دانته اگر چه معطوف به معشوقهزندگي قرار دادند، در عین

 نمود.   زندگي زمیني و در ملکوتِ مسیح جستجو مي

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

 آمده است. « مسطور

I - گويد: َفَويٌل لِلَِّذيَن يْكُتُبوَن اْلِكتاَب بِأَيِديِهْم ثُمَّ يُقولُوَن هذا ِمْن ِعْنِد اللَّه. البته در دو مورد هم لفظ مانند آنجايي که مي

 ي فرشتگان آمده است که ربطي به اسطوره ندارديکتبون در ارتباط با نوشته شدن اعمال آدمیان به وسیله


