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دانشيار گروه زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه تهران

وحيد نعماني
دانشآموختة کارشناسي ارشد زبان و ادبيّات فارسي دانشگاه تهران
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تاريخ دريافت مقاله ،1397/9/16 :تاريخ پذيرش مقاله1398/6/23 :
علمی-پژوهشی

چكيده
شاعران پارسی با هر گرايش مذهبی و كالمی ،تأثير فراوانی از آيات قرآن كريم پذيرفته و اين
تأثيرپذيري به صورتهاي گوناگون (تلميح ،تضمين ،اشاره ،اقتباس  )...در شعر آنها مشهود است
تاجايیكه شعرِ كمتر شاعري را میتوان يافت كه از اين مضامين خالی باشد .باتوجّهبه اينكه فرقههاي
مختلف اسالمی ،تفسير و تأويل خاصی از آيات و اشارات قرآنی دارند و هركدام در سايۀ تعاريف و تعاليم
فرقههايشان و همچنين به دليل شرايط مختلف اجتماعی -سياسی زمان خود ،آيات قرآن را تفسير و
تأويل كردهاند ،شاعران پارسیگو نيز باتوجّهبه گرايش مذهبی/كالمی خود و با رنگ و بوي شاعرانه و
تصويرسازيهاي ادبی ،اين مضامين را در آثارشان بهكارمیبرند .در اين پژوهش ،كاربرد واژة قرآنی «قلم»
در اشعار شاعران جريانساز پارسیگو با گرايش مذهبی/كالمی بررسی میشود .پس از تحليل و
دستهبندي تلقّی مفسّران و متكلّمان از واژة قلم ،استخراج و دستهبندي تلقّی شاعران انتخابی اين
پژوهش ،از مفهوم واژة قلم صورت میپذيرد .شايان ذكر است از اين رهگذر ،درك صحيحتر ابياتی كه
حاوي واژة قلم هستند نيز محقق میشود .شاعران منتخب در اين پژوهش كه عالوه بر جايگاهشان در
تاريخ ادب پارسی براساس توجّه خاصی كه به مباحث كالمی دارند ،انتخاب شدهاند ،عبارتاند از:
فردوسی ،ناصرخسرو ،خيّام ،سنايی ،خاقانی ،نظامی ،عطّار ،سعدي ،مولوي ،حافظ و جامی.
واژههای کليدی :گرايش مذهبی/كالمی ،مفسّران ،متكلّمان ،شاعرانِ پارسیگو ،واژة قرآنی قلم.
*  .رايانامۀ نويسندة مسئول:

mmusavi@ut.ac.ir

 /64تلقي کالمي شاعران پارسيگو از واژۀ قرآني «قلم»

 .1مقدّمه
شعر پارسی محدود به دورة اسالمی است؛ لذا تأثير مستقيم تعاليم و مفاهيم اسالمی ،در
اشعار شاعران پارسیگو بديهی بهنظرمیرسد .لغات ،اصطالحات و مفاهيم مرتبط با كالم
اسالمی در اشعار ايجاب میكند بهمنظور درك درست و دقيقتر و احياناً گرهگشايی از
ابهامهاي موجود در آنها ،به تحقيق در مفاهيم كالمی نيز بپردازيم.
وجود يک اصطالح كالمی خاص ،دليل كافی براي انتساب شاعر به فرقهاي كالمی
نمیشود ،امّا بسامد اين نوع اصطالحات ،راهگشاي فهم باورهاي كالمی شاعر خواهد شد.
در اين مقاله میكوشيم با استخراج و دستهبندي تلقّی شاعران برجستۀ پارسیگو از واژة
قرآنی «قلم» و دقّت در آنها ،دربارة گرايش مذهبی/كالمی گويندگان و ميزان توجّه و
دقّت ايشان به اين مفاهيم و باورها بحث كنيم و درنتيجه ،مفاهيم موجود در شعر آنان
را دقيقتر دريابيم.
پيشازاين ،محمّدجعفر ياحقی در مقالۀ «قلم آفريننده» ( )1367و علیحسن سهراب
نژاد و روحاهلل يوسفی در مقالۀ «تاويلی از مفهوم قلم در مثنوي تحريمة القلم» ( )1390به
تلقّی مفسّران ،متكلّمان و عرفا از قلم و نيز مفهوم قلم در مثنوي «تحريمة القلم» سنايی
پرداختهاند.
 .2مفهومِ لغوی/اصطالحيِ قلم و ارتباط آن با مسئلة قضا و قدر در فرق مختلف
اسالمي
قلم ( )qalamاز ريشۀ كاالموسِ ( )kālamosيونانی ،يكی از قديمیترين ابزارهاي ارتباطی
بشر است كه در سراسر تاريخ ،انسانها از آن براي كسب و كار و ثبت انديشهها و وقايع
زمان خود استفاده میكردهاند (مصاحب :1345 ،ذيل «قلم»)« .قلم در اصطالح قرآنی ،نخستين
چيزي است كه خداوند آفريد و به او فرمان داد كه بر لوح محفوظ جريان يابد و آنچه
هست و خواهد بود ،بهوسيلۀ قلم بر لوح محفوظ نقش بست؛ اين قلم ،قلمی است از نور
كه طول آن فاصلۀ بين زمين و آسمان است» (جرجانی ،بیتا 187 :و مصاحب« :1345 ،قلم»).
اين پژوهش ،در حيطۀ فرقههاي اشعري ،معتزله ،شيعه و اسماعيليه محدود شده است.
دربارة قلم ازلی ،از قرآن و احاديث استنباط میشود كه تمامی اقدار و افعال موجود
در عالم ،بهوسيلۀ قلم در روز ازل نوشته شده است و اين موضوع ،ارتباط مستقيم با جبر
و اختيار و قضا و قدر پيدا میكند كه از اهمّ مباحث فرقههاي كالمی است .معتزله بنا بر
وجوب «امر به معروف و نهی از منكر» و اعتقاد به «عدل الهی» به اختيار انسان در
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افعالش باور دارند (ن.ك :حلبی83 :1389 ،؛ شريف 290 ،286-285 :1362 ،و  .)303اشاعره
معتقد بودند كه فاعل اصلی خداست؛ چراكه اگر انسان خالق اعمال خود باشد ،در كار
خلق ،شريک خدا محسوب میشود و اگر انسان قادر باشد ،پس بايد در همۀ احوال قادر
باشد و حال آنكه چنين نيست (بدوي556-555 :1996 ،؛ حلبی93 :1389 ،؛ مشكور-56 :1372 ،
58؛ شريف.)326–325 :1362 ،
شيعه معتقد است انسان مختار است؛ «مراد اين طايفۀ اماميه از عدل آن است كه
خداى تعالى فعل قبيح نكند و اخالق به واجب نكند و قبيح ،آن فعل را گويند كه منافر
عقل بود ،و فاعل آن اگر در آن اختيار دارد ،مستحق مذمّت باشد و واجب ،آن بود كه
تارك آن ،مستحق عقاب و مذمّت باشد و فاعلش مستحق مدح و ثواب( ».سجّادي:1373 ،
 )1245و باور دارند كه «قضا و قدر حق است و صحيح ،ولی موجب مجبوربودن ما
نيست؛ چون خداوند خود مختاربودن ما را مقدّر فرموده است ...قضاي الزم و قدرِ حتم،
بیاسباب و اختيار و ارادة خودِ مردم واقع نمیشود ،اگر واقع میشد ،ثواب و عقاب و وعد
و وعيد باطل میگشت و امر و نهی نمیكردند و هيچ گناهكاري را خداي تعالی مالمت
نمیفرمود و هيچ نيكوكاري را ستايش نمیكرد و نيكوكار به مدح كردن اولی نبود از
بدكار و بدكار به نكوهش اولی نبود از نيكوكار» (حلّی.)444–442 :1388 ،
اسماعيليه نيز انسان را مختار میدانند .ناصر خسرو ،از متكلّمان اسماعيليه ،میگويد:
« ...و مردم كه منزلت او ميان دو منزل است ،او را بر طاعت ثواب است و بر معصيت
عقاب و چون خداي ،مردم را خردِ دريابنده داده است كه زشت از نيكو جدا تواند كرد و
شرم در خرد نهاده است كه مردم را نگذارد كه كار ستوران كنند ،ببايد دانست كه
مردم گذاشته نيست؛ چنانكه ستور كه شرم در آفرينش اوست؛ پس حق تعالی سوي
مردم رسول فرستاد و ايشان را بر معصيت ،عذاب وعده كرده و بر طاعتْ ثوابْ و چون
مردم ميان اين دو مرتبه باشد ،يكی ستوري و ديگر فرشتگی ،به نفس عاقله مجبور
است از بهر آنكه جز خير و طاعت نفرمايد و عاقل نتواند كه جز اين كند و به نفس
شهوانی مختار است از بهر آنكه او از معصيت و شر و خطا و ثواب بینياز است»

(.)122-121 :1390
 .3معنای تفسيری واژۀ قلم
واژة «قلم» در قرآن ،دو بار بهصورت مفرد (قلم 1 :و علق )4 :و دو بار هم بهصورت جمع
(آل عمران 44 :و لقمان )27 :آمده است .در ميان مفسّران اشعري ،امام فخرالدين رازي
(606–543ق) معتقد است كه واژة قلمِ مذكور در قرآن ،همان قلمِ رايج و مصطلح بوده كه
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به دليل اهميّت و جايگاه كتابت و اينكه بهوسيلۀ آن علوم محفوظ و منتقل میشوند،
خداوند به آن سوگند خورده است (بیتا .)17-16/32 :او با استمداد از حديث اوائل ،قلم را
اوّلين مخلوق معرفی كرده است كه كليۀ اقدار و بودنیها و افعال انسانها در روز ازل
بهوسيلۀ آن جاري و خشک شده است (همان.)78-77/30 :
زمخشري (538–467ق) ،مفسّر معتزلی در تفسير واژة قلم ،نه به قصص و اسرائيلياتِ
مفسّران پيشين اشاره كرده ،نه سعی در تأويل آن داشته و نه به حديث صادر اوّل استناد
كرده است .وي معتقد است به دليل اهميّت و عظمتی كه قلم در جهلزدايی و گسترش
علم دارد ،خداوند به آن سوگند خورده است .ضمن اينكه وي مجازاً قلم را به معنی
نوشتن میداند و آن را به اين دليل حائز اهميّت میشمرد كه علوم ،احكام ،اخبار
گذشتگان و كتابهاي آسمانی را ثبت میكند ( 716-715 :1389و .)971
ابوعلی فضل بن حسن طَبْرِسی (548–470ق) ،از مفسّران شيعی نيز قلمِ قرآنی را به
معناي قلمِ مصطلح و مشهور (قلمی كه با آن مینويسند) میگيرد و اهميّت آن را در ثبت
معارف و دانستههاي علمی میداند كه باعث حفظ ،نگهداري و جاودانگی آن میشود.
وي نيز به حديث اوائل اشارهاي نكرده است ( 210-209/25 :1358و .)182-181/27
مفسّران عارف ،با نظر به اخبار و روايات ،واژة قلم را تاويل كردهاند؛ براي مثال ،عبدالرزاق
كاشانی ،در تأويالت قرآن حكيم ،با اشاره به اينكه عقل ،صورتهاي موجودات را نقش
بندي میكند ،تأويالً ،قلم را به عقل كلّی تشبيه كرده است .وي نيز همانگونه كه اكثر
عرفا همۀ صورتهاي احاديث اوائل را پذيرفته و كليّۀ صَوادرِ اوّل را يكی میدانند ،در
تاويل آيهاي ديگر ،قلم را به روح اوّل تأويل میكند ( 1296 :1393و  )1423و يا روزبهان
بقلی قلم الهی را از جنس نور میداند كه نداي ازلی خداي تعالی را به انسانها آموزش
میدهد ( 230 :1395و .)354
 .4احاديث مربوط به قلم ازلي
در احاديث منقول در كتب مورداعتماد فريقين ،دو حديث مشهور دربارة قلم الهی روايت
شده است:
 .1يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ،جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ ،فَاخْتَصِّ عَلَى ذَلِکَ أَوْ ذَرْ (بخاري.)413/3 :1862 ،
اين حديث به حديث «جفوفِ قلم» مشهور است كه از معناي آن ،اين نكته برداشت
میشود كه هرآنچه در اين دنيا جاري است و هرچه در زندگی انسانها و موجودات
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اتفاق میافتد ،خداي تعالی آن را در روز ازل با قلم الهی نوشته است و خشکشدن قلم
الهی نيز به اين معناست كه آنچه درنظرگرفته شده است ،تغييرپذير نخواهد بود.
 .2إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ ،فَقَالَ لَهُ :اكْتُبْ ،فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَد(1ترمذي:1398 ،
 .)424در اين حديث ،اوّلين آفريده يا به اصطالح ،صادر اوّل ،قلم معرفی شده است .معنايی
كه از اين حديث استنباط میشود ،اين است كه تمامی اعمال و افعالی كه در اين دنيا
صورت میگيرد ،همگی آفريدة خداي تعالی است و در اين دنيا هيچ موجودي در صدور
2
افعالِ خود نقشی ندارد .حديث صادر اوّل به صورتهاي گوناگون روايت شده است.
 .5تلقّي شاعران از واژۀ قرآني قلم
اگر شاعري از يک اصطالح كالمی در اثر خود ،چندين بار ،با گرايش به يكی از فِرَقِ
مذهبی/كالمی استفاده كند ،قابلتأمّل خواهد بود؛ هرچند اگر تعداد بيشتري از اصطالحات
كالمی در يک اثر بررسی و تحليل شوند ،اعالم نظر دربارة گرايشهاي كالمی/مذهبی آن
شاعر پايۀ علمیتري خواهد داشت.
 .1-5فردوسي

پژوهشگران با ارائه داليل گوناگون ،فردوسی را متمايل به معتزله ،اشاعره ،شعوبيه ،زيديه،
اسماعيليه يا اماميه دانستهاند3:
بدانگه كــه لــوح آفريد و قلم
ز فــرمان و رايش كسى نگذرد

بــزد بــر همـه بودنیها رقـم
پـى مـور بـى او زمين نسپـرد
(فردوسی)173/1 :1969 ،

بهنظرمیرسد در اينجا فردوسی قلم را بر مذاق اشاعره بهكاربرده است .در بيت نخست،
آفرينش كليّۀ مخلوقات را پس از آفرينش قلم میداند ،امّا در بيتی ديگر ،بهصراحت،
عقل را اوّلين مخلوق میشمرد؛ گويی كه از نظر وي عقل و قلم ،حقيقت واحدي هستند:
نخست آفرينش ،خرد را شناس

نگهبان جانست و آنِ سه پاس
(همان)1 :

 .2-5ناصرخسرو

ناصرخسرو در تنها اشارهاي كه به واژة قلم ازلی دارد ،بدون توجّه به اينكه مضمون قلم
ازلی ،مأخوذ از حديث منسو ب به پيامبر است ،دربارة مفهوم روايی آن ،ضمن تعليم
عقايد اسماعيلی خود ترديد میكند:
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اگـر كار بـوده است و رفتـه قلــم
وگـر نايـد از تـو نـه نيک و نه بد
عقوبت محـال است اگر بتپرست
ستمگار زيّ تـو خـداي است اگـر

چـرا خـورد بايد بــه بيهوده غم؟
روا نيست بـر تـو نه مدح و نه ذم
بـه فـرمان ايـزد پـرستــد صنـم
بـه دست تو او كرد بر من ستـم
()62 :1387

او انسان را مختار و فاعل افعال خود میشناسد و نوشتهشدن افعال و بودنیها را در
روز ازل ،در تضاد با اختيار انسان و عدالت خدا میشمارد.
 .3-5خيّام
بــر مــن قلـم قضا چـو بـی مـن رانند
دي بی من و امروز چو دي بی من و تو
اي دل چو حقيقتِ جـهان هست مَجـاز
تــن را بــه قضـا سپـار و بـا درد بسـاز

پس نيـک و بـدش ز من چـرا میدانند
فـردا بـه چـه حجّتـم بـه داور خواننــد
(خيام 88 :1321 ،و )47 :1367
چندين چـه بَـري خواري ازين رنجِ دراز
كايــن رفتــه قلــم زِ بهــرِ تـو نايد باز
(همان 26 :1367 ،و )151 :1379

بـر لـوحْ نشـانِ بـودنــیها بــوده است
در روز ازل هــرآنچــه بـايـست بـــداد

پيوستـه قلـم ز نيک و بد فرسوده است
غـم خـوردن و كوشيدنِ ما بيهوده است
(همان)25 :1883 ،

در رباعیهايی كه به عمر خيّام منسوب است ،در سه رباعی ،اشاره به قلمِ ازلی شده
است و در هر سه رباعی انديشۀ جبرگرايانه ديده میشود؛ در رباعی دوم و سوم ،به
بیاعتنايی به درد و رنج سفارش میكند؛ چراكه تمامی اين اتفاقات بر قلم الهی رفته
است؛ بنابراين ،غم خوردن و ناراحتی بیفايده است .در رباعی اوّل نيز اعتراض میكند
كه وقتی همۀ كارها بدون اختيار من در روز ازل بر قلم الهی جاري شده است ،چرا بايد
در روز داوري مرا مؤاخذه كنند .در رباعیهاي دوم و سوم ،سراينده همچون يک اشعريِ
معتقد ،ابتدا به جاريشدن قلم الهی بر همۀ افعال و اقدار اعتقاد دارد و به آن اعتراضی
هم ندارد ،بلكه مخاطبان را از اعتراض برحذرمیدارد و اين با رباعی اوّل كه با پرسشی
طنزآلود ،در فلسفۀ قلم ازلی ترديد میكند ،تناسبی ندارد .پرسش و انكاري كه در رباعی
اوّل بهچشممیخورد ،نوعی اعتراض به روز داوري است كه نمیتوان آن را از نوع اعتراضات
رايج متكلّمان معتزلی در برابر اشاعره تلقّی كرد.
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 .4-5سنايي
 قلم لطفآن را كــه خــدا از قلــم لطف نگارد

شايد كه بــه خـود زحمت مشاطه نيارد
(سنايی)844 :1354 ،
از عـدل تـو يک سوخته بر عدل عمر بر

بنگاشت تو گويـی همه را از قلـم مهر

نقّاش ازل نقش تـو بــر حسّ بصــر بـر
(همان)252 :

امـروز دريـن دور دريغـی نخورد هيچ

 قلم قضاخامــه هـر جاي چــون قضا بـهمبـاز

جامـه هـر وقت چـون قــدر بـهمـدر
(همان)254 :

 قلم نگارندهدم كجا زد آدم آن ساعت كـه بر اطراف عرش
عقل را تقديـر چون از پـرده بيـرون كرد گفت

درد بودردا قلم مــیراند بــر لــوح نگـار
گرد عشاقان مگرد اي مختصر هان زينهار
4

(همان) 223 :

سنايی جاريشدن قلم الهی را از سر لطف و مهر معرفی میكند كه تعبيري لطيف از
تقدير الهی است كه میتواند ردّي بر ايرادهاي معتزله به اشاعره باشد .وي نوشتهشدن
افعال را در روز ازل بهوسيلۀ قلم ازلی ،حتّی شامل خصوصيّات اخالقی بودردا 5و ممدوح
خود میداند ،امّا بهصراحت اعالم میكند كه قلم از توصيف صفات باريتعالی عاجز است.
سنايی به صادرِ اوّل بودنِ قلم تصريح نكرده است ،امّا با توصيفی كه از قلم میكند و
كليّۀ بودنیها را جاريشده بر قلمِ ازلی میشمارد ،در واقع همانند ديگر اشاعره ،قلم را
اولين مخلوق میداند؛ البته در ابياتی ديگر در طريق التحقيق و سير العباد ،همچون
اسماعيليان و برخی از اماميه ،عقل را نخستين مخلوق معرفی میكند:
هرچـه مـوجـود شــد ز امرش دان
اوسـت كـاوّل نتيجــۀ قـــدم است

پيشتـر عقـل آمــد آنگــه جــان
(سنايی)141 :1360 ،
كـافتـابِ سپيــــدة عــــدم است
(همان)220 :

در ابياتی از سير العباد نيز ،همچون اماميه ،روح و وجودِ پيامبر را ازلی و صادر اوّل
معرفی میكند:
انبيـا ريـختـــــه هـــــم از زر اوي
قــدمـــش در ازل نفــرســـودست

هـرچـهشان نقــد بــود بر سرِ اوي
نـــدمــش در ابـــد نياســودست
(همان)190 :

 /70تلقي کالمي شاعران پارسيگو از واژۀ قرآني «قلم»

 .6-5خاقاني

واژة قرآنی قلم در ديوان خاقانی بهوفور ديده میشود ،امّا در اكثر موارد از آن براي
تصويرسازي استفاده كرده است:
در صف و سجده از قد و پيشانی ملوك

نون و القلم رقم زده بر آستان اوست
(خاقانی:1382 ،

6)73

در چند بيت هم به مفاهيم كالمی قلم اشاره كرده است:
 ازليبودن قلموان لــوح و قلـــم كجـــا ازل راست

محتــاج دوات صــــدر واالست
(همان)186 :

 قلم تقديرهان اي دل خاقانی خرسنـد همـی باش

بــر هــرچــه خداوند قلم راند و قدر شد
(خاقانی)606 :1382 ،

 سايرنه خود سلطان درويشان خاص است احمد مرسل

كه از نون والقلم طغراست بر منشور فرقانش
(همان)213 :

از اشارات خاقانی به واژة قرآنی قلم اينگونه برداشت میشود كه وي همانند اشاعره،
به ازلیبودن قلم اعتقاد داشته و همچنين تمامی اقدار و افعال جهان را جاري و
نوشتهشده توسط قلم ازلی میداند .باتوجّهبه تعريف قضا و قدر 7،خاقانی بهدرستی قلمِ
ازلی را صادرِ قَدَر معرفی میكند.
 .7-5نظامي
 قلم قضابغير حرف خطا نكتهاي نشد مرقوم
بآب اشک ندامت توان سترد اين حرف

ز نوك كلک قضا بــر صحيفـۀ قــدرم
ولی چه سود؟ قضا نيست تابع قدرم
(نظامی)241 :1380 ،

 قلم قدرتبر آن نقش كز كلک قدرت نگاشت

ز چشم خـرد هيـچ پنهان نداشت
(همان)132 :1317 ،

قلم نگارنده/نويسنده
كز سر آن خامــه كـــه خاريـدهانـد

نغـــز نگـاريت نگــاريــدهانــد
(همان)105 :1313 ،
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نقش اين هفت لــوح چار سرشت
 جفوفِ قلمبحكمی كه آن در ازل رانـدهاي

ز ابتدا جـــز يكــی قلـــم ننبشت
(همان)357 :1315 ،
نگــردد قلــم ز آنچه گرداندهاي
(همان)9 :1316 ،

 سايرتويی برتــرين دانشآمـــوز پاك

ز دانش قلم رانــده بــر لــوح خاك
8
(همان)2 :1316 ،

نظامی در بيتی به حديث «اوّل ما خلق اهلل القلم» نظر داشته ،در بيتی ديگر به
حديث «جفوف قلم» اشاره كرده و در ابياتی ديگر اعتقادش را به حديث «اوّل ما خلق
اهلل عقل» نشان داده است .بهرغم گرايش اشعري نظامی ،در دو مورد بهصراحت خرد را
نخستين آفريدة الهی معرفی میكند:
 خرد/عقل ،صادر اوّلنخستين خـــرد را پـديــدار كـــرد

ز نـــور خــودش ديــده بيـدار كرد
(همان)132 :1317 ،

چــو شــد حجتت بـر خدايی درست

خـــرد داد بـــر تــو گواهی نخست
(همان)2 :1316 ،

عالوهبراين ،سخن را صادر اوّل دانستن ،نشان از باورهاي كالمی متفاوت نظامی است:
 سخن ،صادر اوّلجنبش اوّل كـــه قلــم بــرگرفت
چــون قلــم آمــد شــدن آغـاز كرد
اوّل انــديشــــه پسيــــن شمـــار

حــرف نخستيــن ز سخـــن درگرفت
چشـم جــهان را بــه سخــن باز كـرد
هـم سخنـست ايـن سخـن اينجا بـدار
(همان)38 :1313 ،

 .8-5عطّار
 قلم قضااز كار قضا در تب و در تفت چه سود
تا كــی بــه هـزار لوح خوانم بــر تو

وز حكم ازل بیخور و بیخفت چه سود
كــز هـرچـه همی رود قلم رفت چه سود
(عطّار1386 ،ب)181 :

 قلم نگارندهور بــه دست تـــو آمــده است اجلم

قـــــد رضيـت بمـــا جـــري قلما
9
(همان)6 :1380 ،
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عطّار ،اجلِ انسان و بهشتی و دوزخیبودن و نيز تقابل موسی و فرعون را نوشتهشدة
قلم در روز ازل میداند .وي تقريباً در تمامی ابياتی كه به واژة قلم اشاره كرده ،اين واژه
را با بار معنايی و مأخوذ از دو حديث «جفوف قلم» و «حديث اوائل» بهكاربرده است .در
كنار نمونههايی كه عطّار واژة قلم را بر مذاق اشاعره بهكاربرده و آن را صادر اوّل میداند،
در هنگام نعت رسول(ص) در منطق الطير ،نور پيامبر را اوّلين مخلوق معرفی میكند.
برخی از پژوهشگران اين تلقی را نشانۀ گرايشهاي شيعی عطّار دانستهاند (ن.ك :عطّار،
1386الف:)24 :
 نور محمّدی ،صادر اوّلنــور او مقصـود مخلــوقات بــود
آنچـه اوّل شـد پديـد از غيب غيب

اصــل معـدومات و مـوجودات بــود
بــود نــور پـاك او بـیهيــچ ريب
(عطّار)245-244 :1388 ،

 .9-5سعدی
 قلم صنعچشم كـوتـهنظران بر ورق صورت خوبان

خط همیبيند و عارف قلم صنع خدا را
(سعدي)35 :1385 ،

 قلم قضاقـديمـی نكــوكـار نيكــی پسنـــد
 قلم قدرتســرّ قلــم قــدرت بـیچــون الهی

بــه كلک قضا در رحــم نقش بنـــد
10
(همان)2 :1359 ،
در روي تو چـون روي در آيينه پديد است
11
(همان)41 :

 سايرگــر پيــر مناجاتست ور رنـد خراباتی
بــه آخـــر ســـر نااميـــدي بتــافت
بــــه بدبختـــی و نيکبختــــی قلــم
نـــه روزي بـــه سرپنجگــی مـیخورند

هركس قلمی رفتهست بر وي به سرانجامی
(همان)194 :
يكــی ديگــرش ناطلب كـــرده يافت
برفتـــهست و ما همچنـــان در شكــم
كـــه ســرپنجـگان تنــگروزيتـرنـد
(همان)130 :1359 ،

سعدي نيکبختی/بدبختی ،رندي/زهد ،طالع ميمون/بخت بد را مانند اشعريِ معتقد،
نوشتهشدة قلم ازلی میداند .او قلم ازلی را با قضاي الهی برابر میشمارد ،ليكن بايد
گفت بر معناي مشهور« ،قدر» عبارت از تقدير يا سرنوشت مقدّر و معيّن بنده است كه
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خداي تعالی آن را در لوح محفوظ به نام او نوشته است و «قضا» جريانيافتن و واقعشدن
آن است ،با درنظرگرفتن اين تفاسير ،اطالق قلم الهی به قدر درست است ،امّا تلقّی قضا
از آن تعريف درستی نيست.
 .10-5مولوی
 قلم جبرگفت قضا بــر ســر و سبلت مخنــد

كايـن قلمـی رفتـه ز جبـاري است
(مولوي)298/1 :1385 ،

 قلم نگارندهآنک از قلمش موسی و عيسيست مصوّر
 قلم قضاچه خوشی چه خوش نهادي به كـدام روز زادي
 جفوفِ قلمتبريز اين تعظيم را تو از الست آوردهاي

از نفخـۀ او دمدمـۀ صور بـرآمــد
12
(همان)66/2 :
به كــدام دست كـردت قلم قضا مصوّر
(همان)2/3 :
از مفخر من شمس دين از اوّل جف القلم
13

(همان)179/3 :
 قلم فرمانپذيرمن ميان اصبعين حكـم حقــم چــون قلم
عشق را انديشــه نبود زانک انديشــه عصاست

در كف مـوسی عصا گاهــی و گــه افعيستم
عقــل را باشـد عصا يعنـی كــه مــن اعميستم
14

(همان)121/3 :
 سايرمن سيمتنی خواهم من همچو منـی خواهم
القاب صالح الدين بـر لـوح چـو پيـدا شــد

بيزارم از آن زشتــی كــو سيم و درم دارد
انصاف بســی منت بــر لــوح و قلم دارد
(همان)43/2 :

15

مولوي در تعبيري بديع ،نوشتهشدن افعال و اقدار را از روي جبّاريت معرفی میكند.
چنـــد هـــزاران ســـر طفــالن بـريــد
مـــن در آن خـــــوف ببنـــدم تمـــام
گفت قضا بـــر ســـر و سبلت مخنــد

كـــم ز قضــــا دردســـري ساري است
چــون كـه مرا حكم و شهی جاري است
كايــن قلمـــی رفتـــه ز جباري است
(همان)298/1 :

برخالف اكثر شاعران كه قلم ازلی را هم به قضاي الهی و هم به تقدير الهی تعبير
كردهاند ،مولوي فقط يک بار و در آن يک مورد هم ،قلم ازلی را قضاي الهی تلقی كرده
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است .اشاره به حديث جفوف قلم ،بيشترين بسامد را در آثار مولوي دارد .او همانند ساير
اشاعره به قلم ازلی و نوشتهشدن اقدار و اعمال بهوسيلۀ آن اعتقاد دارد ،امّا اين اعتقاد
همراه با تأويل و تفسير خاصّ خود اوست؛ چنانكه همايی دربارة او میگويد« :وى در
تفسير حديث معروف «جفّ القلم بما هو كائن الى يوم الدّين» در چند موضع از مثنوى
استنباطی متفاوت از ديگران دارد .وى مىگويد مراد ظهور آثار و خواص ذاتى افعال و
اشياء است و معنى جف القلم اين است كه اگر خوبى كنى ،پاداش خوب خواهى ديد و
اگر بدى كنى ،جزاى بد خواهى ديد؛ و بالجمله منظور اين است كه از هرچيزى خاصيّت
ذاتى آن چيز را بايد انتظار داشت» (.)96-95/1 :1362
پس از معناي خشک شدن قلم الهی بر افعال و اقدار ،بيشترين اشارة مولوي به
فرمانپذيري و بیاختياربودن و تقليبِ قلم است .در دو جا مولوي مقام ولیّ خدا ،مقامِ
صالحالدين ،شمس تبريزي و دل خراب/عاشق را برتر از لوح و قلم معرفی میكند كه در
تعارض با اعتقاد او به نوشتهشدن تمامی افعال و اقدار توسط قلم ازلی است.
برخالف ديگر شاعران موردبحث ما كه فقط به معناي مأخوذ از احاديث جفوف قلم و
صادر اوّلبودنِ قلم پرداختهاند و يا به تركيب «نون والقلم» اشاره كردهاند ،مولوي عالوه
بر استفاده از معانی مذكور ،از معانی ديگر قرآنی قلم نيز بهرهبرداري كرده است (ن.ك:
مولوي 3547-3544/2 :1363 ،و  2247-2246/6و .)274/3 :1385
 .11-5حافظ
حافظ در بيشتر اشارات خود ،قلم ازلی را استعاره از صانع و آفريدگار عالم میداند كه
حاصل تلقّی او از حديث اوائل است؛ در اين حديث كليّۀ بودنیها از قلم ازلی صادر شده
است .در شعر حافظ به قلم بهعنوان صادر اوّل اشارة چندانی نشده است و غالبا ً اين
مضمون در درجۀ اوّلِ اهميّت قرار ندارد:
 قلم صنعپيــر ما گفت خطا بـــر قلم صنع نرفت

آفرين بــر نظــر پاك خطاپوشش باد
(حافظ)218 :1362 ،

كلک مشاطه صنعش نكشد نقش مراد

هر كه اقرار بدان حسن خداداد نكرد
(همان)292 :

هزار نقش برآيـد ز كلـک صنـع و يكـی

بـه دلپـذيـري نقش نگـار ما نـرسـد
(همان)320 :
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ز خاك پاي تو داد آب روي الله و گــل

چو كلک صنع رقم زد به آبـی و خاكی
(همان)920 :

مضمون اصلی ابيات ،زيبايی ،دلپذيري و اهميّت خاك پاي معشوق است.
 سايركس چو حافظ نكشيد از رخ انديشه نقاب

16

تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند
(همان)374 :

در اين بيت نيز قدرت انديشه و نكتهسنجی حافظ مضمون اصلی بيت است.
قلم را آن زبان نبود كه سرّ عشق گويد باز

وراي حدّ تقرير است شرح آرزومندي
(همان)878 :

اگر در اين بيت قلم ازلی مدّنظر حافظ باشد ،بر اين اساس میتوان گفت بهرغم اينكه
قلم ،تمامی بودنی ها را نوشته است ،قادر به شناخت و تعريف عشق نيست .در اين بيت
نيز شوق و آرزومندي اهميّت بيشتري دارد؛ البتّه در دو بيت زير كه به قلم ازلی اشاره
كرده ،اهميّت و اعتبار قلم ازلی ،مضمون اصلی است:
خيــز تا بر كلک آن نقّاش جان افشان كنيم
هـــر كـو نكند فهمی زين كلک خيال انگيز

كاين همه نقش عجب درگردش پرگار داشت
(همان)174 :
نقشش به حرام ار خود صورتگر چين باشد
(همان)330 :

 .12-5جامي
 صادر اوّل بودن قلمصبحدم آن نفحـه چـو بــرخاسته ست
زان نفــس اوّل قلـــــــم ســـــرزده

خشک و تـــر ايــن چمـن آراسته ست
ســـر ز نيستـــان عـــدم بــــر زده
17

(جامی)385-384 :1386 ،
 قلم صنعبــود روحــش قلـــم صنـع ازل

گــر قلـم نيست قلمزن چه خلل
(همان)194 :1386 ،

18

 قلمِ کُنگفت كـــاي نـــوباوة باغ كهن

آخـريـن نقش بـديع كلک كن
19

(همان)349 :1386 ،
 قلم قضاتا در اين كارگه بوقلمون هرچه قلم

میكند ثبت همه حكم قضا و قدر است
20
(همان)21 :1390 ،
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 قلم تقديررقـام ازل بــه كلــک تقـديــر
ديباچــهنويس دفتــــر عقــل

قسام ابــد بـــه تيــغ تدبيــر
رخشانــی بخش گـوهــر عقل
(همان)751 :1386 ،

 قلم لطفنــی در دستــم ز گنـج دانش درمی
خـوش آنكه ز لطف سود و نوك قلمی
 قلم عنايتكلـک عنايت چـــو رقـــم سـاز كرد
 قلم حُسنحرفی كه كلکِ حسن به رويش نوشته بود
 قلم ابداعابرو و قــد خــوشت صورت نـون والقلم
خامـــۀ ابــداع را چـــون الـف قامتت
 قلم کمالفلــک يـک نقطــه از كلــک كمالـــش
ز نــور حكمتش خــورشيـــد تابــی

نـــی از پايــم بــه راه بينـش قدمــی
بگذاشت به لـوح هستـی از من رقمــی
(همان)777 :1390 ،
از همــه پيش ايــن رقــم آغــاز كــرد
(همان)376 :1386 ،
از مشک ناب و عنبـر تــر معــرّب است
(همان)215 :1390 ،
نقش خـطّ دلكشت معنــی ما يسطــرون
نامده يک حرف خوش بر ورق كاف و نون
(همان)562 :
جــهان يـک غنچــه از بـاغ جمـالش
ز بحـــر قدرتـش گــردون حبـابـــی
(همان)652 :1386 ،

 سايرفيض ايشان چون رسيدست از قلم بی واسطه

مانده محفوظند لوح آسا ز نقش هر خطا
21

(همان)14 :1390 ،

جامی در چندين اشاره بهطور واضح قلم را صادر اوّل و اوّلين مخلوق معرفی میكند.
او مانند همۀ اشاعره ،كليّۀ افعال و اقدار را نوشتهشدة قلم ازلی میداند .بيشترين تلقّی
جامی از قلم ازلی ،قلم صنع است و او در بيشتر موارد ،قلم را صانع عالم معرفی میكند.
وي در مواردي نيز قلم را ابزاري براي جاريشدن فرمان «كن» از سوي باريتعالی و در
مواردي ديگر آن را يكی از آفرينشهاي حاصل از فرمان «كن» میداند .او نيز همانند
بيشتر شعرا ،قلم را هم به قضا و هم به تقدير/قدرِ الهی نسبت میدهد .جامی در تعبيري
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بديع ،به قلم صفت ابداع میدهد .باتوجّهبه اينكه ابداع ،ايجاد چيزي از الشئ است
(دهخدا :1352-1325 ،ذيل ابداع) ،جامی قلم را با صفت خدايتعالی خطاب میكند.
بهرغم تمامی موارد يادشده و اعتقاد به صادرِ اوّل بودن قلم ،جامی همچون اماميه يا
متصوّفه ،نور محمّدي را ازلی دانسته و قلم را صادر شده از نور محمّدي معرفی كرده است:
محمّد كــه شمــع ازل نـور اوست
در گنــج هستـــی بــه او بـاز شـــد

قلــم اوّليــن حــرف منشــور اوست
دلــش مخـــزن گــوهــــر راز شــد
()915 :1386

و جايی ديگر قلم را زادة سخن معرفی میكند:
گــرچــه قلم داد سخــن داده است
چــون ز سخــن زاد سخن درگرفت
هـست سخـــن پـــردهكــش رازها

بـی سخـن او هم ز سخـن زاده است
پــرده ازيــن راز سخــن بــرگـرفت
زنــدهكـــــن مــــــــــردة آوازها
(همان)385-384 :

 .6ترکيبات پرکاربرد واژۀ قلم
همانگونه كه ديده شد ،شاعران واژة قلم را با تعبيرها ،تلقّیها ،تركيبها و اضافات
گوناگونی بهكاربردهاند .بنابر آنچه گذشت ،باتوجّهبه اينكه مفسّران معناي روشنی از قلم
ارائه نكردهاند ،میتوان اين تركيبها و اضافات را بهگونهاي ،تلقّی شاعران از واژة قلم
دانست كه حاصل تلفيق معانی مأخوذ از احاديث نبوي دربارة قلم و كلمات قرآنی (صُنع،
كُن ،قضاء ،قَدَر ،قدير ،قادر) است .ايشان با درنظرگرفتن معنی حديث صادر اوّل دربارة قلم
(إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمُ ،فَقَالَ لَهُ :اكْتُبْ ،فَجَرَى بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى الْأَبَد) ،تركيبات قلم صنع ،قلم
كُن ،قلم قضاء ،قلم تقدير ،قلمِ قدرت  ...را ساختهاند و قلم ازلی را صانع ،آفريننده،
فرمانده ،روزيده و توانا در آفرينش عالم معرفی كردهاند.
اين ايراد كالمی به اين تعابير وارد است كه در حديث صادر اوّل ،قلم ازلی به فرمان و
خواست خداي تعالی ،واسطۀ آفرينش مخلوقات معرفی شده است ،امّا شاعران ،در اين
تركيبات ،خودِ قلم را آفريدگارِ مخلوقات دانستهاند؛ البتّه با تسامح میتوان برداشت
شاعران را به مَجاز تلقّی كرد.
 . 7نتيجه
مفسّران در معنی دقيق واژة قرآنی قلم اتّفاقنظر نداشتهاند و در اكثر تفاسير ،براي
معرّفی اين واژه روي به تأويل آوردهاند يا با طرح قصص و اسرائيليات ،دربارة ماهيّت آن
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اظهارنظر كردهاند .بعضی از مفسّران با اظهارنظر علمی و محققانه ،اين واژه را در قرآن
همان قلم كتابت میدانند و ارزش و اعتبار و دليل اهميّت آن را در ضبط ،نگهداري و
انتقال علوم دانستهاند .برخی از مفسّران نيز با بهرهگيري از حديث اوائل و حديث جفوفِ
قلم ،به معرّفی قلم پرداختهاند .براساس احاديث مذكور ،اوّلين چيزي كه خداي تعالی
آفريد ،قلم بود و به فرمان او ،تمامی اقدار ،افعال و بودنیهاي آفرينش بر اين قلم جاري
شد و امكان تغيير در آنها وجود ندارد.
شاعران پارسیگو نيز باتوجّهبه گرايشهاي مذهبی/كالمی خود به واژة قرآنی قلم
توجّه كردهاند .شاعري همانند ناصرخسرو كه اسماعيلی است ،به صادر اوّل بودنِ قلم و
نوشتهشدن افعال و اقدار و بودنیها توسط قلم ازلی اعتقادي نداشته و بدون توجّه به
حديث منسوب به پيامبر ،معنی مأخوذ از حديث و مضمون آن را مردود دانسته است.
خيّام نيز چنين برخوردي با اين باور داشته است .با تحليل اصطالحات كالمی/مذهبی
موجود در آثار شاعران ،میتوان به اصالت اشعار آنان پی برد؛ شاعري همانند نظامی
باتوجّهبه گرايش دينی و زهدآميز ،در كنار اعتقاد به صادر اوّل بودنِ قلم ،تحتتأثير
محيط زندگی ،مسيحيّت و فالسفه يونانی ،عقل ،خرد و سخن را نيز نخستين آفريده
میداند .خاقانی ،بيشتر ازلحاظ تصويرسازي ادبی به واژة قلم پرداخته يا مولوي ،همانند
معتزله ،معناي حديث جفوف قلم را بروز خاصيّت ذاتی افعال و اجسام میداند ،امّا در
شعر حافظ ،معناي واژة قرآنی قلم در درجۀ اوّل اهميّت قرار ندارد .خالصه اينكه عوامل
مختلفی در تلقّی و بهرهبرداري شاعران از اين واژه بهچشممیخورد .نكتۀ ديگر اينكه در
شعر اكثر شاعران ،تركيبات قلم تقدير و قلم قضا ،هردو ديده میشود كه حاصل بی
توجّهی ايشان به تفاوت معناي قضا و قدر است.
سخن آخر اين كه اكثر شاعرانی كه به شعرشان پرداختيم ،واژة قلم را منطبق با
عقيدة اشاعره و با استفاده از معناي مأخوذ از احاديث نبوي استفاده كردهاند؛ البتّه
نشانههايی از گرايش شيعی در بهرهبرداري از احاديث اوائل در شعر برخی از شاعران
متمايل به تصوّف وجود داشته كه ذوق و تخيّل شاعرانه در بهرهبرداري آنان از اصطالحات
كالمی بیتأثير نبوده است.
پينوشت
 .1بهرغم اينكه در بيشتر متون كالمی شيعه ،متكلّمان ،باتوجّهبه حديث صادر اوّل بودنِ قلم ،قلم را
همان عقل كل دانستهاند ،در برخی از اين متون ،تعابيري مبنی بر آنكه مقصود از قلم ،قضاي الهی است،
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نيز بهچشممیخورد« :امّا اشكال اينكه آنچه به دعا و درخواست و سؤال و اصرار براي رسيدن بدان و بخششِ
او میخواهد ،چيزي است كه قلم قضاي ازلی ،به تقدير وجودش رقم زده و لوح قدر الهی ،به تصوير
ثبوت آن ارتسام يافته؛ پس چه نيازي به رنج طلب و دشواري سؤال آن؟» (شيرازي.)351/4 :1383 ،

.2

(غزالی.)83 :1377 ،


(فروزانفر.)113 :1361 ،

براي تحقيق در اصالت احاديث صادر اوّل ،بنگريد به (سيوطی ،بیتا130–129 :؛ گلدزيهر،
 183-182 :1386و 187؛ شلش )482–481 ،1425 ،و براي تحقيق در پيشينۀ احاديث صادر اوّل
بنگريد به (الهیمنش58–50 :1385 ،؛ اترك67–66 :1389 ،؛ نيكلسون 130-109 :1388 ،و
عطّار1388 ،الف.)23 :
 .3ن.ك( :شيرانی 170-137 :1369 ،؛ زرياب خويی23-14 :1370 ،؛ محيط طباطبايی-635 :1313 ،
 672؛ صفا 498 -458 :1366 ،؛ خالقی مطلق 35-26 :1363 ،؛ مهدوي دامغانی.)53-20 :1372 ،
 .4براي مشاهدة شواهد ديگر دربارة قلم نگارنده( :سنايی 223 :1354 ،و 391؛  83 :1360و 123؛
 182 :1387و.190
 .5از صحابۀ پيامبر.
 .6و همچنين( :خاقانی 814 ،527 ،479 ،416 ،213 ،118 ،99 ،85 :1382 ،و 825؛ ،89 :1387
189-188و .)220
 .7باتوجّهبه تعابير و تفاسير مختلفی كه در كتب ادبی ،قواميس و فرهنگهاي عقلی ،كالمی و عرفانی
از دو واژة قضا و قدر شده است ،میتوان سادهترين و درستترين تعريف را بدينصورت بيان كرد :قدر
عبارت از تقدير يا سرنوشت مقدّر و معيّن است كه خداي تعالی آن را در لوح محفوظ به نام او نوشته
است و قضا جريانيافتن و واقع شدن آن است ،ولی معموالً آن دو را با هم اشتباه میكنند يا به جاي
يكديگر بهكارمیبرند.
 .8و همچنين( :نظامی 2 :1313 ،و .)8
 .9و همچنين( :عطار 825 :1380،و  603و .)181 :1386
 .10و همچنين( :سعدي 179 :1385 ،و .)194
 .11و همچنين( :سعدي 299 :1359 ،و .)280
 .12و همچنين( :مولوي.)280/6 :1385 ،
 .13و همچنين( :مولوي 3851-3850/1 :1363 ،و  3941و .)3153-3131/5
 .14و همچنين( :مولوي 231 :1385 ،و  290و  85-84/4و  198و  138/6و  172و -393/1 :1363
394؛  2783-2772/3و .)3734-3721/4
 .15و همچنين( :مولوي؛  176 ،278 /3 :1385و 178؛  184/4و  298 /6و .)1305-1302/2 :1363
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 .16بهرغم اينكه هيچكدام از شارحان حافظ به اين مطلب اشارهاي نكردهاند ،نگارندگان بر اين باورند كه
در اين بيت« ،سخن» میتواند همان «عَلَّمَهُ الْبَيانَ» در سورة الرحمن باشد و حافظ ،بيان/سخن را نوشته
و آفريدة قلم ازلی میداند و اين بيت از نظامی میتواند شاهدي براي اين مدعا باشد:
جنبش اوّل كــه قلـم بـــرگرفت

حرف نخستين ز سخـــن درگرفت

 .17و همچنين( :جامی 595 ،451 :1386،و 757؛ .)711 :1390
 .18و همچنين( :جامی 601 ،453 :1386 ،و  480 ،316 ،120 :1390و .)800
 .19و همچنين( :جامی 370-369 :1386 ،و .)47 :1390
 .20و همچنين( :جامی 102 :1390 ،و .)272
 .21و همچنين( :جامی 610 ،503 ،478 ،346 ،218 ،182 ،129 :1390 ،و  628و :1386
.)583 ،463-462
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ـــــــــــــ ( ،)1388منطق الطير ،تصحيح محمّدرضا شفيعیكدكنی ،تهران ،سخن.
غزالی ،محمّد ( ،)1377احياء علوم الدين ،تصحيح بدوي احمد طبانه ،اندونسيا ،كرياطهفوتراً سماراغ.
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مهدوي دامغانی ،احمد (بهار« ،)1372مذهب فردوسی» ،ايرانشناسی ،ش.53-20 ،17
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