ساية شجرة يَقْطينِ قرآن کريم بر شاخ نبات حافظ(ره)


علی نظری

دانشیار دانشگاه لرستان
()300-281
تاريخ دريافت ،1393/01 /31 :تاريخ پذيرش1393/07/07 :

چکيده
قرآن کريم از مهم ترين آبشخورهاي زبان و انديشة حافظ(ره) است .در حقیقت ،شههد و شهرر سهخن
حافظ ،آمیخته با شجرة طیبة قرآن حریم است .مفروض است ،غزلِ «دوش وقت سحر ( »...غهزل )183
بازتابي پنهان و هدفمند از داستان حضرت يونس (ع) در قرآن کريم است .واژگاني از قبیل غمّ ،نجهات،
ظلمت ،قدر ،صبر ،نبات ،و ...در کنار معاني عرفانیي همچون آينة وصف جمال ،بیخود از شعشعة پرتهو
ذات ،نجات از بند غم ايام و ...بیانگر اين است که حافظ در سهرايش ايهن غهزل ،از داسهتان حضهرت
يونس(ع) ،الگو گرفته است؛ ارجاع اين غزل به آيات کريمه ،خواننده را در فههم صهحیح غهزل ،يهاري
ميکند .اين مقاله به روشتحلیلي توصیفي ،به اين نتیجه دست يافت که میان غزل  183و داستان قرآنهي
يونس(ع) ،ارتباطي آگاهانه و پنهان وجود دارد و ابیات غزل ،مستقل از هم نیست؛ بلره انداموار ،داستان
و موضوع مشخصي را با زبان غزل به تصوير کشیده است.

واژههای کليدی :قرآن کريم ،يونس (ع) ،حافظ ،يقطین ،شاخ نبات.

 پست الکترونيك نويسندهalinazary2002@gmail.com :
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 .1مقدمه
ذهن ،انديشه و زبان ادبیات بسیاري در ادوار مختلف ،تحت نفوذ و سیطرة اعجاز سخن
آفريدگار يعني کالم نور و هدايت ،قرآن کريم قرار گرفته اسهت .در ايهن میهان ،حهافظ
شیرازي يري از شاعران بزرگي است که جاي جاي شعر و سخنش ،ردپهايي از آيهات و
انديشههاي قرآني است .بر همین اساس ،حافظ و لسان الغیب نام گرفته است.
عشقت رسد به فرياد ،ارخود بهسان حافظ

قرآن ز بر بخواني در چارده روايهت
(حافظ)140 :1387،

تبیین و تحلیل سطوح و شیوههاي مختلهف اررپهريري حهافظ(ره) از واژگهان ،مفهاهیم،
مضامین و داستانهاي وحیاني ،همواره بسیاري از تحقیقات پژوهشهگران و شهارحان را
به خود اختصاص داده است .در شروح مختلف ديوان حافظ ،اشارات حافظ به آيه و يا
داستان قرآني ،مورد توجه قرار گرفته است .آنچهه در ايهن مجهال ،بیشهتر مهورد توجهه
نويسنده است ،اررپريري آشرار و نهان غزلي مسهتقل از داسهتاني معهین از قهرآن کهريم
است .غزل  ،183يري از غزلیاتي است که همواره مورد اهتمام شارحان بهوده و هسهت،
اين غزل در نسخة غني -قزويني(ص  ،)186در هشت بیت زير آمده است:
جدول شمارة  1ابیات غزل 183
دوش وقههت سههحر از غصّههه نجههاتم دادنههد

و اندر آن ظلمت شهب ،آب حیهاتم دادنهد

بیخههود از شعشههعة پرتههو ذاتههم کردنههد

بهههاده از جهههام تجلهههي صهههفاتم دادنهههد

چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي

آن شب قدر که اين تازه براتم دادند

بعد از اين روي من و آينهة وصهف جمهال

کههه در آن جهها خبههر از جلههوة ذاتههم دادنههد

من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحِقّ بهودم و ايهن هها بهه زکهاتم دادنهد

هاتف آن روز به من مهژدة ايهن دولهت داد

که بدان جهور و جفها صهبر و ربهاتم دادنهد

اين همه شهد و شرر کز سهخنم مهي ريهزد

اجر صبريست کهز آن شاخ نباتم دادنهد

همههت حههافظ و انفههاس سههحرخیزان بههود

کهههه ز بنهههد غهههم ايهههام نجهههاتم دادنهههد

شارحان ،اين غزل را در کنار دو غزل ديگرِ «دوش ديدم کهه مالکه »....و «سهالهها دل
طلب جام جم ،»...بیان مراشفهاي عرفاني و معاني عالیهاي دانستهاند که به حافظ ،الههام
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شده است (زريهاب خهويي .)84 :1374 ،مرحهوم معهین ،آنهها را غزلیهات عرشهي حهافظ
نامگراري کرده است (خرمشاهي )670/1 :1372 ،و مرحهوم مطههري ايهن غهزل را ،غزلهي
عارفانه و بسیار عالي ميداند ( .)124 :1372زرياب خويي ميگويد« :در اين که اين غهزل
بیان کشف و شهودي شاعرانه است ترديدي ندارم» (همان .)84 :سودي نیز به شرح ايهن
غزل پرداخته است .او در اين باره ميگويد« :ايهنطهور روايهت شهده کهه گويها جانهان
خواجه ،ي .سحر منزل خواجه را با قدوم خويش مشرف مىسازد .شاعر هم اين غهزل
را به آن مناسبت مىسرايد» ( .)1074/2 :1372مسألة اساسي اين مقاله ،بررسهي اررپهريري
آشرار و پنهان اين غزل از آيات قرآن و کشف روابط میان مهتن مقصهد (غهزل) و مبهد
(آيات) است .از اين رو ذيال به فرضیههاي پژوهش اشاره خواهد شد.
 .1-1فرضيهها
فرضية يکم :داستان يونس(ع) در قرآن کهريم ،الههامبخهش و الگهوي اصهلي حهافظ در
سرايش غزلِ «دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند( »...غزل  )183بوده و آيات مربهو
به داستان مرکور ،بر واژگان ،تعابیر و مفاهیم اين غزل سايه افرنده اسهت .فرضيية دوم:
اررپريري حافظ از داستان قرآن ،پنهان ،ايهامگونه ،رمزآلهود ،هدفمنهد و آگاهانهه اسهت.
فرضية سوم :تحلیل غزل  183بر اساس داستان قرانهي يهونس(ع) ،در برخهي از مهوارد،
دريافت خواننده از غزل را متفاوتتر از فهم و دريافتي خواهد کرد که تاکنون شهارحان
محترم از آن اراکه کردهاند.
 .2-1اهداف تحقيق
هدف از اين تحقیق ،کشف روابط پنهان میان غزل  183و داستان يونس(ع) و در نهايت
برداشتي جديد از غزل است که در پي آن ميتوان بیشتر به میزان آشنايي حافظ با کهالم
وحي و آمهوزهههاي دينهي ،بهه ويهژه داسهتان پیهامبران(ع) پهي بهرد (نه :.نظهري،2011 ،

صص .)164-139شناساندن زواياي پنهان ديگري از شخصیت ادبي ،هنري و ديني حهافظ
و اعجازِ اررگرار قرآن کريم به مجامع علمي ،ادبي ،ديني و فرهنگهي از ديگهر اههداف و
دستاوردهاي تحقیق خواهد بود.
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 .3-1پيشينة بحث
حافظ به عنوان شاعري مسلمان و حافظِ قرآن ،در غزلیات خود از واژگان و مضهامین قرآنهي،
بهرههاي فراوان برده و قرآن در شعر و انديشة وي ،تأریرات چشمگیري گراشته است.
دربارة تأرّر آشرار حافظ از تعابیر ،مضامین و داستانهاي قرآنهي بهه شهرل اقتبهاس،
تضمین ،بینامتنیت و ،...مطالهب فراوانهي نوشهته شهده اسهت؛ از ايهن رو بحه

دربهارة

اررپريري حافظ و ارتبا وي با قرآن کريم و تفاسیر ،غیر ضروري به نظر مهيرسهد .در
کنار اقتباس ،تضمین و تأررهاي آشرار حافظ از قرآن؛ بینامتنیت و به کارگیري نشانههها،
نمادها و رمزهاي مختلف به شرلي مرموز و پنهان از ديگر شیوههاي بهرهگیهري حهافظ
از آيات قرآن است (ن :.شمیسا.)128-127 :1388 ،

پیرامون ارر پريري ي .غزل کامل حافظ از داسهتان و آيهاتي معهین از قهرآن کهريم،
ميتوان به مقالههاي الف) «چشمداشت حافظ به کهدام

؟»،

(نظهري )144-119 :1389 ،ب) «اررپريري پنهان حافظ از قرآن کريم در غزل پهنجم ديهوان
او»( ،نظري و همراران )125-95 :1389 ،ج)

( ،نظري )164-139 :1389 ،د) «ساية عنايت داسهتان قرانهي حضهرت
موسي و شعیب (ع) در غزل  94حافظ»( ،نظري )180-146 :1390 ،هه) «ردپاي داستان قرآني
ابراهیم (ع) در مژگان سیه حافظ»( ،نظري .)264-233 :1391 ،و) «ارر پهريري پنههان غهزل
 189از ديوان حافظ از داستان حضرت سلیمان»( ،نظري )215-193 :1391 ،و ...اشاره کرد.
غزل مورد بح

به مانند مقالههاي پیش گفته ،به بررسهي و تحلیهل اررپهريري يه.

غزل ( )183از داستان معیني از قرآن کريم (داستان حضرت يونس) ميپهردازد .از نرهات
درخور توجه اين پژوهش ميتوان به اين نرته اشاره کرد که ابیات ي .غهزل (در اينجها
 ،)183با ي .داستان مشخص از قرآن کريم و تفاسیر آن (داستان حضرت يونس) از نظر
واژگان و مضامین مقايسه شده است که در شرحهاي حافظ به چشم نميخورد.
 .4-1روش تحقيق
پژوهش پیشرو با روشِ تحلیلي– توصیفي و مطالعة کتابخانهاي بهه مقايسهة واژگهان و
مضامین غزل  183با داستان يونس (ع) در قرآن کريم و تفسیرهاي متعدد پرداخته اسهت؛
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بدين شرل که ابتدا واژگان مشترک میان غزل(متن مقصد) و داستان قرآني (متن مبهد )،
و سپس مفهوم ابیات بر اساس شرحهايي مانند شهرح سهودي ،حهافظنامهه بها آيهات و
تفاسیري مانند کشاف ،مجمعالبیان ،المیزان و...مقايسه و تحلیل عقالني ميگردد.
 .2داستان حضرت يونس در قرآن کريم
حضرت يونس (ع) ،در قرآن کريم به شرلهاي زير مطرح شده است:
الف) .ذکر نام «يونس» در سورههاي نساء ( )163و انعام ( ،)86در کنار برخي از پیهامبران
عظهام« :
» (النسهاء)163/
» (األنعام.)86 :

و«

ب) ذکر داستان حضرت يونس و قوم وي در سورههاي ،انبیاء ،يونس ،صهافات و قلهم.
توضیح اينره ذکر داستان کوتاه و پر از صبر و خبهر و سهفر ،رمهز و راز ،پنهد و انهدرز،
حوت و حیات و حرمتِ آن حضرت و قومش در سورههاي مختلف با نامها ،عنوانهها
و صفات زير آمده است:
» (يونس )98 :و «

الف -يونس« :
» (الصافات.)139 :

ب -ذاالنيون« :
األنبیاء.)87 :

»

ج -صاحب الحيوت« :
(القلم.)48 :
 .3بررسی روابط و مشترکات غزل «دوش وقت سحر »...و داستان يونس(ع)

مقالة پیشرو ،کوششي است براي بازنمايي ارتبا غزل «دوش وقت سحر »...با داستان
حضرت يونس (ع) در قرآن کريم؛ از اين رو مباح
واژگان و تحلیل محتوا مطرح خواهد شد.

عمده ،ذيهالً در دو بخهش تحلیهل
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 .1-3جامعة آماری :حوزة بررسي و جامعة آماري مقالة حاضر عبارت است از:
الههف) هشههت بیهت غههزل ( )183بهر اسههاس نسههخة غنهي  -قزوينهي(حههافظ)186 :1387 ،
ب) داستان حضرت يونس و قوم وي که پانزده آية زير بهه عنهوان محهور بحه

اسهت:

يرم :انبیاء 88-87 /؛ دوم :يونس98/؛ سوم :آيات بسهیار کوتهاه  148 -139و 182 -181
صافات؛ چهارم :قلم50-48 /؛ پنجم :آيات زير ارتبا غیر مستقیمي بها داسهتان دارنهد و
لرا کمتر مورد استناد ما در اين مقاله قرار گرفتههانهد :آيهات  4-1و  103 -99يهونس و
 49-37صافّات.
 . 2 -3تحليل ارتباط واژگانی
جدول شمارة  2واژگان مشترک بیست و دو آيه و غزل ( 183داراي ريشه مشترک)
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در تحلیل واژگان ،اشتراک حداکثري واژگان غزل با واژگان آيات داستان يونس(ع)،
مطمح نظر است .در اينجا ذکر سه نرته حاکز اهمیت است:
اول :در تحلیل واژگان مشترک دو متن(غزل  183و آيات داستان) ،به ريشه و بُن مشهترک
توجه شده است؛ بنابراين ممرن است واژهاي در متن مبد (آيات) و متن مقصد (غهزل)
به ي .معنا و يا در معاني متفاوت و با ساختاري تغییر يافته بهکار رفته باشد .مثالً «صبر»
در هر دو متن با ي .ساختار و ي .معني بهکار رفته و «لن نقدر» ،با ساختار تغییر يافتهة
«قدر» و تعبیر «نجّینا» به شرل «نجاتم دادند» مشاهده ميشود.
دوم :منظور از واژگان مشترک ،هم واژگاني است که عیناً لفظ عربي آنها در متن غهزل
بهکار رفته و هم ،واژگاني که ترجمهاي فارسي از الفاظ عربي آياتنهد؛ ماننهد :واژة «غهمّ»
در آيات و غزل و واژة «لیل» ،در آيات و واژة «شب» در متن غزل.
 .3-3تحليل تعابير و مفاهيم مشترک
همانگونه که قبالً بیان شد ،غزل  183از غزلیاتي است که داراي معاني و مضامین بسهیار
واالي عرفاني است .مهمترين مضموني که بر فضاي کلي غزل سايه افرنده ،بح

نجات

از غم و رها شدن بر ارر تزکیه ،صبر و پايهداري در مرحلههاي مههم و سرنوشهتسهاز و
مبارک است .کلیدواژههاي آن غم و اندوه ،صبر و نجهات ،کهامروايهي و فهرو رفهتن در
نعمت است (ن :.خرمشاهي ،همان .)673-670/1 :در ايهن میهان ،فضهاي حهاکم بهر داسهتان
يونس(ع) نیز غم ،صبر ،تسبیح ،نجات و بهرهمندي از نعمتها و سعادتمندي اسهت .در
اين راستا ذيالً به بررسي تعابیر و مفاهیم و مضامین مشترک غزل و داستان قرآني و نگاه
تأويلي حافظ به داستان مرکور ميپردازيم.
 .1-3-3ظلمت شب و نجات از غم و غصه
دوش وقت سحر از غصّه نجاتم دادند

و اندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند

همت حافظ و انفاس سحرخیزان بهود

کههه ز بنههد غههم ايههام نجههاتم دادنههد

الف) .نجات از غصّه (اندوه گلوگیر) در بیت اوّل و نجات از غمّ در بیت هشهتم ،بها
تعبیر «وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ» (االنبیاء ،)88 -87 :در داستان يونس(ع) تناسب زيادي دارد.
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ب) .تعبیر «اندر آن ظلمت شب» در بیت اول نیز ممرن است به «فيالظُّلُمهاتِ» در آيهة
 87همین سوره اشاره داشته باشد .شايان ذکر است حافظ در برداشهت خهود از داسهتان
حضرت يونس ،تحت تأریر برخي از تفاسیر ،به ويژه تفسیر کشاف زمخشري قرار داشته
است .اين نرته پريرفتنيتر خواهد بود اگهر توجهه داشهته باشهیم کهه حهافظ خهود بهه
بهرهگیري از تفسیر کشاف زمخشري اعتراف کرده 1و مورخان تاريخ حهافظ نیهز بهه آن
اشاره کردهاند (غنيّ ،همان )28/1 :و (صهفا )215/2 :1372 ،زمخشهري در تفسهیر کشّهاف در
اظهار نظري ،ظلمات را بر تاريري دل حوت ،دريا و شهب حمهل کهرده اسهت «
» (همان .)132/3 :اين تعبیر در تفسیر مجمعالبیان نیهز آمهده اسهت (الطبرسهي،

)109/7 :1995؛ لرا واژة «شب» در «ظلمت شب» و «چه فرخنده شبي» ،با «لیل» بر اسهاس
تعبیر زمخشري از داستان ،هماهنگي پیدا ميکند؛ بر همین اساس است که در برخهي از
ترجمهها ،ظلمات در آية مرکور به «تاريري شب ،تاريري دريا و تاريري شهرم مهاهي»
ترجمه شده است (ن :.قرآن کريم ،ترجمة فیض االسالم آية مورد نظر).

ج) مصراع اول در بیت هشتم «همت حافظ و انفاس سحرخیزان بود» با «
َنْ ال إِلهَ إِالَّ َنْتَ سُبْحانَ َ.إِنِّي کُنْتُ مِنَ الظَّالِمینَ»
»

«

و مصراع دوم «  ...ز بند غم ايام نجاتم دادند» با آية بعد

«فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّیْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَکَرلِ َ.نُنْجِي الْمُؤْمِنینَ» (االنبیاء )88 :از نظر معني،
متناسب به نظر ميرسد .ضمن اينره بند غم ايام ميتواند اشارهاي به آيات داستان در
سورة صافات باشد «
إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

لَلَبِ َ في بَطْنِهِ
» (الصافات )145 -142 :در اين آيات خداوند

ميفرمايد ،ماهي ،يونس را در کام خود فرو برد ،اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا روزي
که برانگیخته ميشوند ،در دل ماهي ميماند؛ ولي او «

» گفت و ما

او را در حالي که بیمار بود ،به عراء و مراني عريان و خالي از همه چیز افرنديم؛
بنابراين آوردن واژة بند و نجات از آن ،سجن را به ذهن متبادر ميسازد ،سجني که در
کشاف از آن تعبیر به بطن الحوت شده است« .
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»
دور از ذهن نخواهد بود اگر واژة «انفاس» را در «همت حافظ
و انفاس سحرخیزان  ،»...ناظر بر تعبیر «يتنفس» در تفسیر کشاف بدانیم «

» (همان).
« 2-3-3شب قدر» در غزل و «ظَنَّ أن لَن نقدر عليه» در داستان يونس
آن شب قدر که اين تازه براتم دادند

چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي

شب قدر ،از شبهاي متبرک و زمان و جهاني مبارک و خجسته اسهت کهه خداونهد در
صفات جمال و کمال خود متجلّي ميشود و از ديو و شهیطان و اههريمن در آن خبهري
نیست (زرياب خويي ( ،)88-86 :1374 ،ن :.هروي .)762/2 :1386 ،شب قدر در اين بیت ،به
«

» در سورة قدر ارجاع داده شده است (ن :.خرمشهاهي .)167/1 :1372 ،بهه نظهر
) در سهورة قهدر و داسهتان

نگارنده ،حافظ در غزل مورد بح  ،میان شب قدر(
يونس(ع) ،به ويژه عبارت «

» در آيهات «

کرده است :الف) قدر در

 ،و لن نقدر از ي .ريشهاند .ب) يري از معاني قهدر،

 ،ارتبا تنگهاتنگي برقهرار

»

تقدير است (راغب .)659 :1412 ،عالمة طباطبايي(ره) ميفرمايهد« :
»
از سوي ديگر« ،لن نقدر علیه» عالوه بر حمل بر معنهاي «

»

 ،که در پارهاي از ترجمهههاي قهرآن بهه معنهاي تنه

و سهخت

نگرفتن آمده است (ترجمه خرمشهاهي و فهیض االسهالم ذيهل آيهه) ،در برخهي از قراکهتهها،
«

» نیز آمده است «

«لن نقدر» چنین ميگويهد «

» (راغب1412 ،ق )660 :زمخشري ذيل عبارت
«

» «

»
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»
(همان .)132/3 :وي بر اساس ي .ر ي« ،لن يقدر» را بر قَدر ،حمل ميکند نه بهر قهدرت
(همان) و عالمة طباطبايي ميفرمايهد «

»

«

» (همان.)315/14 :

اساساً از نگاه لغوي ،قدر به معناي تقهدير و انهدازهگیهري اسهت؛ لهرا «قهدر» ،وجهه
مشترک شب قدر (بیت) و لن نقدر (داستان) است .ضمن اينره گاهي در مقابهل«بسهط»
و«وسع» ،به کار رفته
ج) به نظر ميرسد میان شب قدر که شب رحمهت ،عفهو ،مغفهرت و براکهت اسهت و
نجات حضرت يونس از دل ماهي پس از استغفار و تسبیح حافظ-که به تعبیر کشهاف،
چهل شبانه روز ادامه داشت ،-همخواني وجود دارد؛ زيهرا يهونس(ع) ،پهس از آنرهه از
نافرماني مردمان به تن

آمد و زمین را وسیع پنداشت ،بهه سهوي دريها حرکهت کهرد و

گرفتار کام ماهي که نقطة مقابل وسعت است ،شد .در چنین وضعیتي دسهت بهه دعها و
تسبیح و تضرع برد و خداوند در نهايت دعاي وي را اجابت کهرد و او را نجهات داد و
به نعمت و برکت و فرخندگي رساند .بر اين اساس ميتوان اعتقاد داشت کهه حهافظ از
اين نجات ،به شب قدر و مبارک سحر و فرخنده شب تعبیر کرده است.
د) تعبیر«تازه برات» نیز با فضاي داسهتان يهونس(ع) سهازگاري دارد؛ زيهرا شهارحان بهه
درستي معتقدند «برات» از واژة براءت است« .برات از براءت عربي :نوشتهاي کهه بهدان
دولت بر خزانه يا حرام ،حواله وجههي دههد{ }...بهه معنهي بهريء الرمهه گرديهدن از
دَين{ }...اينره حافظ برات را در جنب شب قدر ياد کرده ،شهايد نهاظر بهه ايهن سهابقه
است که{ }...عررمه نقل کرده ،شب قدر همان
است( »...خرمشاهي .)672/1 :1372 ،چنانچه شب برات بر

(شب بهرات نیمهة شهعبان)
يا شب برات و چ،.

يعني پانزدهم شعبان حمل شده است (همان) .لرا براءت با معنهاي «
«

»
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»
»

«

»

«

ارتبا محسوسي دارد.

هي) نرتة ديگري که ارتبا شب قدرِ حافظ را با تقدير يهونس و دعها و تسهبیح و سهپس
نجات وي تقويت ميکند ،اين است که در شب قدر ،خواندن دعاي جوشن کبیهر ،مهروي
از پیامبر گرامي اسالم(ص) توصیه شده که بند ترجیع آن «سُبحانَ َ.يها ال الههَ الّها نهت »...
است و اين همان ذکر يونس(ع) اسهت« :
َنْ ال إِلهَ إِالَّ َنْتَ سُبْحانََ.

» بيش .حافظِ قهرآنپهژوه بهه

ارتبا اين دعا با داستان يونس(ع) و شب فرخنده و مبارکِ قدر واقف بوده است.
 3-3-3کامروايی و خوشدلی و ارتباط آن با التقام و بطن حوت
من اگر کامروا گشتم و خوشدل چه عجب

مستحِقّ بودم و اينها به زکاتم دادند

در کتب لغت ،ذيل کام و کامروا آمده است« :کام :مراد و مقصد .کامروا ،کسي که هرچه
بخواهد ،برايش مهیا شود» (دهخدا ،همان :مادة کام) .شارحان ،کامروا را بر موفّق ،کامیاب و
خوشبخت حمل کردهاند (ذوالنور( ،)414/1 :1373 ،هروي ،همهان .)763/2 :ولهیرن در شهرح
عرفاني غزلهاي حافظ ،تعبیر ديگري نیز آمده است« :روا به معني حاصل کننده و روان
کننده چون کامروا و حاجتروا ( »...الهوتي ،همان .)1200/2 :خوشهدل نیهز بهه شهادمان و
مسرور ،دلخوش ،سعادتمند ،خوشباش و خرسند ،معنا شده است و زکات را به معنهاي
خالصة چیزي و همان معناي فقهي آن گرفتهاند؛ يعني آنچه را به حرم شرع به درويش
و مستحق مي دهنهد (ذوالنهور ،همهان( ،)414/1 :ههروي ،همهان .) 763-672/2 :شهارحان ،واژة
مستحِقّ را با زکات نیز متناسب دانسته و بیت را چنین معنا کردهاند« :اگهر مهن بهه همهة
آرزوهاي خود رسیدم و دلشاد شدم ،جاي شگفتي نیست؛ زيرا مستحق بودم و اينهها را
به عنوان زکات به من عطا کردند» (برزگر خالقي ،همان)457 :؛ ولیرن نگارنده معتقد اسهت،
در کنار معاني اراکه شده ،ميتوان معناي ديگري نیز با رويرردي تازه عرضه کرد.
در سورة صافّات ،داستان حضرت يونس چنین آمده است «
»
(و يونس از پیامبران ما بود( -به خاطر بیاور) زمهاني را کهه بهه سهوي کشهتي پهر
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(از جمعیت و بار) فرار کرد -و با آنها قرعه افرند ،و (قرعه به نام او افتهاد و) مغلهوب
شد( -او را به دريا افرندند) و ماهي عظیمي او را بلعید؛ در حالي که درخهور سهرزنش
بود( )...مرارم شیرازي .)451 :1373 ،با توجه به مفاد آيات و غزل :الف) میان«کام» در غزل
و «التقمه» در آيه ،تناسب معنايي وجود دارد؛ زيرا «التقام» از ريشة «لقم» ،يعني بلعیدن و
در کام فرو بردن است« :

«

»

از طرفي روا به معناي سزاوار نیز آمهده

»

است (ن :.لغتنامة دهخدا :مهادة روا) .لرا کامروا ،ايهام تناسب دارد که نزد حهافظ از جايگهاه
ويژهاي برخوردار است؛ بدين شرل که معناي نزدي .کهامروا ،سهعادتمندي ،کامیهابي و
معناي دورش ،سزاوارِ کام و شايستة فرو رفتن در کام و بلعیده شدن خواههد بهود .ب)
دل در «خوشدل» ،معناي پیش گفته را تقويت ميکند؛ زيرا دل به معنهاي بطهن اسهت و
بطنِ حوت ،در آية مرکور نقش اساسي دارد «
»
ج) اشاره شد که شارحان ،زکات را به معناي شرعي آن و مستحق را نیز با آن متناسهب
ميدانند؛ ولیرن به نظر ميرسد زکات ،عالوه بر معناي شرعي و فقهي ،در معنهاي پهاک
شدن و تزکیه و شستشو کاربرد دارد؛ زيرا زکات از ريشة زکي است :زَکِيَ زَکًى ...نیرهو،
»

پاکیزه و رستگار شهد« .

و اساساً اين عمل فقهي نیز به جهت پاک کردن مال ،زکهات نامیهده
»

شده است« .

در

اين صورت ،بیت با موضوع تزکیة يونس (ع) تناسب مييابد.
د) به نظهر مهيرسهد حهافظ در بههکهارگیري «مسهتحِقّ» ،نگهاهي بهه تفسهیر کشّهاف و
مجمعالبیان نیز داشته است .زمخشري در تفسیر «ملیم» ،واژة «احقّ» يعنهي سهزاوارتر بهه
سهرزنش «
» (همان )61/4 :و طبرسي نیز واژة مستحقّ «
» (همان )332/8 :را به کار بهردهانهد .هرچنهد
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ارتبا حافظ با کشّاف زمخشري مورد اتفاق شارحان است ،ولهیرن بهه آشهنايي وي بها
مجمعالبیان طبرسي اشارهاي نشده است.
« 4-3-3عراء» و «جلوة ذات»
بیخههود از شعشههعة پرتههو ذاتههم کردنههد

بههاده از جههام تجلههي صههفاتم دادنههد

بعد از اين روي من و آينة وصف جمال

که در آن جا خبر از جلوة ذاتم دادنهد

در شرح اين ابیات ،برخي معتقدند که« :بیخود شدن از شعشهعه پرتهو ذات» ،اشهاره بهه
داستان موسي(ع) در آية  143سورة اعراف دارد ،آنگاه که در کوه طهور ،نهور حهقّ بهر او
تجلّي کرد (هروي ،همان ،)763-762/2 :و برخي گفتهاند« :چون از آن آب حیهات عشهق و
محبت لبريز گشتم و مستحق و مستعد تجلي ذاتي و صفاتي شدم ،حجب عزت از میهان
برداشتند و مرا بیخود و فاني از نور پرتو تجلي ذاتي کردند و بادة استغراق از نور تجلهي
صفاتي دادند( »...الهوتي ،همان .)1200-1199/2 :زرياب خويي ميگويد :در شب قهدر کهه
او را از غصه نجات دادند و تازه برات به او بخشیدند ،ذات خداونهدي در خیهال واالي
شاعر در بهترين مظاهر خود ،يعني در آينة جمال جلوه کرده است (زرياب خهويي ،همهان:

 ،)88يا ذات خداوند در جهان هستي تجلي پیدا ميکند و عارف با تأمل در آينهة جههان
هستي که مصنوع صانع است ،به اوصاف معشوق پي ميبرد ،يا به عبارتي ،جههان آکینهة
وصف جمال معشوق است (ههروي ،همهان .)763/2 :لهرا شهارحان از کشهف و شههود و
حضور و در معرض پرتو نور حضرت حقّ قرار گرفتن و مست حضور معشوق شدن و
خود را در برابر آينة جمال دوست ديدن و از میان برداشتن حجاب و ...خبر ميدهند.
خداوند متعال سرنوشت يونس را پس از فرو رفتن در کام حوت و سرنوشهت قهوم
وي را ،به چهار شرل زير بیان کرده است:
 .1کشف عراب خواري از قوم يونس و بهرهمند سازي آنان براي مهدتي« :
» (يونس.)98 :
 .2اجابت دعاي يونس و نجات او از غم و انهدوه «
»« ،

 /294ادب عربی ،شمارة  ،2سال  ،7پاييز و زمستان 1394

»
 .3بیرون آوردن يونس از کهام مهاهي و افرنهدن وي در عراء(بیابهان بهيآب و علهف و
مرشوف و خالي از هر چیز) با حال بیمار و روياندن يقطين بر وي و ارسهال بهه سهوي
صد هزار نفر يا بیشتر و ايمان آوردن قوم و بهرهمند سازي آنان تا مهدتي« :

»
»
 .4بهرهمندي از نعمت برگزيدگي و قرار گرفتن در زمرة صهالحان «
»
به نظر نگارنده ،معاني عرفاني اين غزل ،ارتبها آن را بها داسهتان يهونس(ع) بیشهتر
تقويت ميکند و مفاهیم ،مضامین و واژههاي ابیات با واژهها ،مفهاهیم و صهحنهههايي از
داستان حضرت يونس ،همخواني و هماهنگي زيادي دارد:
الف) به نظر ميرسد مفاهیمي همچون بیخود از شعشهعة پرتهو ذات (بیهت دوم) ،و روي
من و آينة وصف جمال و خبر از جلوة ذات (بیت چهارم) بیشهتر بهه واژة عهراء و نبهر و
افرنده شدن يونس در آن مران اشاره دارد؛ زيرا «العراء» از مهادة عهري يعهري بهه معنهاي
عريان و خالي از همه چیز است (قرشهي« .)336/4 :1412 ،

»

دو دست و دو پا و صورت را از

اين جهت که آشرار هستند« ،معهاري» مهيگوينهد (ابهن منظهور ،همهان .)49/15 :زمخشهري،
«العَراء» را به مراني اطالق کرده که خالي از هر نوع گیاه و درخهت و ههر نهوع پوششهي
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باشد ( .)62/4طبرسي ،معناي «روي زمین» را به آن ميافزايد «
»

زمخشههري در تفس هیر «وَهُ هوَ سَ هقِیمٌ»

ميگويد :روايت شده که حضرت يونس(ع) ،بدنش مانند بهدن نهوزاد هنگهام تولهد بهود
(.)62/4

با اين توصیف ،چنین استنبا ميشود که حافظ ،با نگاهي تأويلي بهه آيهات ،چنهین
تعبیر نموده که :حضرت يونس وقتي از کام ماهي بر روي زمین افرنده شد ،همه چیز را
مرشوف و برهنه ديد .هم جسم و ذات خود را خالي از هر پوشش ديد و هم آن مران
را عريان و بدون هرگونه حجابي .در واقع آن مران را تجليگاه حضهرت حهقّ و جلهوة
ذات اقدس إله و جلوهاي از خالق و صانع و سرشار از کشف و شهود دريافت .در ايهن
میان ،واژههايي از قبیل «عراء» که برهنگي و جلوهگري تامّ و تمام را بیان ميکنهد و واژة
«کشف» در «

» ،با تعابیري از قبیهل شعشهعة پرتهو ذات ،آينهة

وصف جمال و خبر دادن از جلوة ذات ،تناسب قابل تأمل و ظريفهي دارد .شهايان ذکهر
است مفهوم آشراري و جلوهگري و از پرده برون آمدن در «
شرل لطیفي ديده ميشود؛ بدين شرل که «

» نیهز بهه

» عالوه بر اينره بهر نجهات

دادن يونس از اندوه و حزن داللت دارد ،بیانگر بیرون آوردن يونس(ع) از جايي مسهتور
و پنهان و قرار دادن وي در جايي آشرار نیز هست؛ زيرا «غمّ» در اصل لغت بهه معنهاي
ستر و پوشش است و اطالق آن بر اندوه و حزن ،مجازي و رانوي اسهت «
» (راغهب ،همهان.)613 :
چنانچه «نجّینا» از مادة «نجو» عالوه بر معناي رها شدن ،بر مران بلند داللهت دارد «
» و نجو در باب تفعیل(تنجیه) و باب افعال(انجاء) نیز در معناي «در مران بلنهد
قرار دادن ،کشهف کهردن ،آشهرار نمهودن ،از پهرده بیهرون آوردن و برهنهه سهازي نیهز
به کار رفته است (همهان« .) 306 -305/15 :
» (همان).
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در نتیجه تعابیر کالم وحي دربارة سرنوشهت حضهرت يهونس کهه گهاهي در قالهب
«

» و گاه سوم با عبهارت «

» و گاهي با عبارت «

» آمده است ،سازگاري و تناسبي معنايي و بَستي واژگاني دارند.
ج) نوع ديگري از ارتبا واژگاني ابیات مورد بح
عبارت است از ارتبا

با آيات داستان ذاالنون (يونس)،

میان واژة «ذات» در غزل (بیتهاي دوم و چهارم) و «ذا» در

ذاالنون؛ زيرا از نظر صرفي ،ذات مؤن

ذا و هر دو از اسماء ستهاند «

»
» (راغب ،همان .)333 :راغب در ادامه اشاره ميکند که واژة ذات به صورت استعاري
بر نفس و عینِ شيء اطالق شده است و اينگونه استعمال ،جزء کالم عرب نیست
(همان).
د) شارحان ،واژة صِفات را در « ...باده از جام تجلي صفاتم دادند» با کسر ياء از ريشة
وصف ميدانند و آن را با ذات متناسب ميدانند .نگارنده در کنار پريرش اين معنا ،بر
اين عقیده است که ميتوان اين واژه را «صَفات» از ريشة «صفو» به معناي گزينش،
انتخاب و خلوص دانست در نتیجه «صَفات» از نظر تلفظ با بقیة کلمات قافیة غزل يعني
حَیات ،بَرات ،نَبات و ...همخواني دارد .رالثا صَفات با «اجتباه» در داستان يونس نیز
همخواني دارد .پريرش صَفات از ريشه «صفو» ارتبا بیت را با مضمون آية پنجاهم
سورة قلم نمايانتر ميکند« :

»

 5-3-3شاخ نبات و شجرة يقطين
اين همه شهد و شرر کز سخنم ميريزد

اجر صبريست کز آن شاخ نباتم دادند

«شاخ نبات» و «شهد و شرر» ،تنها دو بار در بیت فوق و غزل )39( 2آمده اسهت .معهاني
متعددي براي «شاخ نبات» ،ذکر شده :الف) نام زني جمیله و معشوقة حافظ؛ ب) نهي و
قلم ني؛ ج) شاخة درخت يا شاخة گیاه و چیز رسهتني؛ د) آنچهه بهه صهورت شهاخ در
کوزههاي نبات بر رشته ،بسته ميشود و قنادان از شرر به صورت شاخه درست ميکنند
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هي) خوشه نبات مصري که بر شاخ بید ميبندد؛ و) کنايه از معشوقي که مهيتوانهد کهام
عاشقي را شیرين بدارد و يا استعاره براي محبوب شهیرين حرکهات (نه :.ههروي ،همهان:
 133/1و )764/2؛ ( الهوتي ،همان 175/1 :و )1203/2؛ (خرمشاهي)266/1 :1372 ،؛ ( برزگر خهالقي،
همان)112-111 :؛ (ذوالنور ،همان 98 :و  )414و (دهخدا ،همان :مادة شاخ).

به نظر نگارنده در کنار معاني فوق ،شاخ نبات ميتواند به«يقطین» اشاره داشته باشد.
خداوند ،يونس(ع) را پس از نجات از کام حوت در حالي که بیمار بود ،در عراء و مران
آفتابگیر و خالي از همه چیز افرند و درختي از نوع يقطین بهر او رويانهد« :
مترجمان قرآن کريم،

»

«يقطین» را به کدوبُن ،بوته يا درخت کدو ترجمهه کهردهانهد (قهرآن کهريم ،ترجمهة مرهارم
شیرازي 451 :و الهي قمشهاي.)451 :

آرتور جفري« ،يَقْطِیْن» ( )yaqtinرا بوتة کهدو و بهه عنهوان واژهاي عبهريِ دخیهل،
محسوب کرده است ( .)418در لسان العرب ،اين واژه ،ذيل مادة «قطن» به معنهاي دُبَّهاء،
قَرْع ،گیاه بي ساقه مانند خیار و هندوانه ،گیاهان رونده ،نام مردي و يا ههر برگهة پهنهي
آمده است (ابن منظور ،همهان .)345/13 :لرا حضور «نبات و شاخ» در«شاخ نبات» و «
» در «

» هماهنگي غزل را با داستان تقويت ميکند.

با توجه به اين توضیحات ،يقطینِ قرآن کريم بر شاخ نبهات حهافظ سهايه افرنهده و
حافظ در تعبیر شاخ نبات به إنبات شجرة يقطین نظر داشته است؛ مضافاً بر اينرهه شههد
و شرر نیز با میوة شاخ نبات و ساقة نیشرر از ي .سو و با میهوة يقطهین از ديگهر سهو
متناسب است .در تفاسیر آمده که پیامبر(ص) دربارة «قرع» ،فرمود :ايهن درخهتِ بهرادرم
يونس است که از آن سايه ميگیرم و با میوة آن افطار ميکنم ،و نیز نقل شده که بُهز يها
گوسفندي کوهي ،يونس(ع) را شیر ميداد (الزمخشري ،همان .)62/4 :چنانچه به میهوة نهرم،
خالص ،فراوان و مقوي يقطین اشاره شده است (مصطفوي ،همان.)260/14 :
عالوه بر اين ،به نظر ميرسد میان صبر و شهد و شرر در غزل ،با داستان يونس(ع)

ارتبا لطیفي است .صبر در معاني زير به کار رفته .1 :حبس« :
»  .2بردباری« :

» (ابن منظور ،همان.)438/4 :
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» همان .)442/4 :صبر به معناي داروي تلخ با بیماري

 .3داروی تلخ« :

يونس(ع) در «وَهُوَ سَقیمٌ» و صبر به معناي حبس با حبس آن حضرت در دل ماهي
تناسب دارد؛ چنانچه به گفتة خرمشاهي ،صبر به معناي بردباري و داروي تلخ با شهد و
شرر و شاخ نبات ،ايهام تضادّ دارد(.)673/1

میان واژة شاخ ،در شاخ نبات و «

» در زبان عربي نیهز رگههههايي از همهاهنگي

واژگاني و معنايي ميتوان يافت؛ زيرا يري از معاني شاخه ،شیخ و شیخه ،نبهات و گیهاه
»

است« :
.

بر اين اساس و از اين زاويه ،ارتبا میان «شاخ نبات» در بیت و «
» در داستان ،مرمل موارد پیش گفته است و اينجاست که ميتوان گفت «شجرة
يقطینِ» قرآن کريم بر «شاخ نبات» حافظ و غزل وي سايهاي مبارک ،افرنده است.
 .4نتيجه
 .1با دقّت در سیر عمودي غزل  ،183روشهن گرديهد کهه ابیهات و اغلهب واژگهان آن،
آگاهانه و هدفمند ،تحت تأریر داستان مشخصي از قصص قرآني شرل گرفته است.
 .2دريافتیم که دست کم  16مورد از واژگانِ غزل بها واژهههاي قصّهة يهونس(ع) ،ريشهة
مشترک دارند؛ گرچه ممرن است برخي از آنها در معناي متفاوتي به کار رفته باشد.
 .3در بخش تعابیر و مفاهیم نیز ،نمونههاي روشني عرضه شهد کهه نشهان دهنهدة نگهاه
حافظ به داستان حضرت يونس(ع) در قرآن کريم است؛ از آن جملهه :نجهات از غصّهه،
رهايي از بند ،شب قدر و «لن نقدر» در غهزل و آيهات کهه نشهان دهنهدة نگهاه تهأويلي
خواجه از «لن نقدر» است که مفهومي نزدي .به «شب قدر» از آن اراده کرده است.
 .4به نظر ميرسد «کامروا» در مفهوم رونده در کام ،با التقام و قرار گرفتن يهونس(ع) در
کام ماهي يا نهن

(التقمه الحوت) ،هماهنگي و تناسبي ظريف داشته باشد و سهازگاري

«خوشدل» و «بطن حوت» نیز چنین است.
 .5از نتايج اين مقاله ميتوان به ايجاد هماهنگي میان «عراء» و افرنهده شهدن يهونس(ع)
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در بیابان خالي و ترکیبهايي همچون بیخود شدن از شعشعة ذات ،نوشیدن باده از جام
تجلي صفات و روي آوردن به آينة وصف جمال و...اشاره کرد.
 .6در اين پژوهش دريافتیم که «شاخ نبات» با «شجرة يقطين» ،هماهنگي ظريفي دارد.
 .7همچنین ابیات غزل بر خالف نظر برخي از شارحان محترم ،مسهتقلّ از ههم نیسهت،
بلره گاهي انداموار ،داستان مشخصهي را ايههام گونهه ،رمهزي ،پنههان و هنهري روايهت
ميکند.
پینوشتها
 . 1بیت «بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر* چه وقت مدرسه و بح

کشف کشاف است» (حافظ،

 ،)113: 1387بیانگر آشنايي حافظ با تفسیر «الرشاف عن حقاکق غوامض التنزيل» است.
 . 2حافظ چه طرفه شاخ نباتیست کل .تو* کش میوه دلپريرتراز شهد و شرر است (همان.)111 :
نويسنده در مجال ديگري به تحلیل مشترکات غزل  39و غزل  183و تناسب آن با داستاني از قرآن
کريم پرداخته است.
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