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كسب اجازه از خواجه شيراز
با
ِ
اال يا ايها البنزين ندادی مهلتی ما را
و آخر قيمتت طى كرد اطراف ثريا را
به واتساپ و توئيت بنگر ،به دل داغ تو را دارند
داغ دل گويند حل كن اين معما را
همه با ِ
چو می پرسیم كا ِر كيست اين افزايش بنزين
یکی    از شخص می گوید ،دگر تصميم شورا را
پمپ بنزين ها به صبح رو ِز آدينه
فغان كين
ِ
*
خوان يغما را"
"چنان بردند صبر از دل كه تركان
ِ
من از افزايش قيمت كه سنگک داشت دانستم
كه نرخ سوبله ی بنزین عيان گردد همه ما را
حقوق پلكانى را سخنگو می   كند تضمين
وليكن قول می   گيرد نكن
خرج اتينا را
ِ
*حافظ

استاد دانشگاه ،پژوهشگر و حافظ پژوه:

مدعیان حافظ شناسی مباحثی مطرح
میکنند که شایسته این مرد خدا نیست

ایســنا :یک استاد دانشگاه ،پژوهشگر و حافظ پژوه با بیان اینکه حجاب
قرآن ،کلمات آن اســت و بعضی بزرگان به جایی رسیدهاند که خود قرآن را
بی حجاب از کلمات میبینند ،گفت :متاسفانه برخی مدعیان حافظ شناسی
مباحثی از او مطرح میکنند که شایسته این مرد خدا نیست.
محمد یوسف نیریزاده پنحجشــنبه  ۲۳آبان در نشست علمی   نخستین
همایش سراســری دولت قرآن در شیراز با موضوع “حافظ در حجاب تجلی
قرآن" با تاکید بر اینکه تجلی به معنای ظهور اســت و هر ظهوری ،تجلی
اســت ،گفت :در واقع تجلی ،زبان خدا و واقعیتی است که با مولفه محبت
همراه است.
او با بیان اینکه یکی از مباحث جالب در تجلی این اســت که اگر تجلی
در حجاب نباشد نه تنها مایه هستی نیست که مایه نیستی هم نخواهد بود،
خاطرنشــان کرد :خداوند با یک کلمه به عالم تجلی کرد و در همان کلمه
هم پنهان شد.
استاد دانشگاه شیراز همچنین با بیان اینکه حضرت محمد(ص) حجاب
خداســت ،یعنی وجودی که فیض و تجلی الهی را زیبا و سعادت نواز کرده
اســت ،عنوان کرد :قرآن تجلیگاه پرودگار عالم است و این نظریه را اولین
بار از حضرت امیر(ع) میبینیم.
نیریزاده اضافه کرد :جبرئیل در برابر دستگاه احدی جزء نسبت به کل
است و در واقع جبرئیل صورت عقل محمدی است.
او بــا بیان اینکــه در تجلی یک اثبات داریم و یــک محو ،و هر دو در
تجلی وجــود دارد ،افزود :خداوند در کالمش تجلی کرده اســت و معموال
خلق آن را نمیبینند.
استاد دانشگاه ،پژوهشــگر و حافظ پژوه در بخش دیگری از سخنانش
اضافه کرد :جلوه ذات ،همان عروس قرآن و مقام وجها...ی اســت؛ تجلی
جامع یعنی ظهور حقیقت انسان کامل که از قرآن هم باالتر است.
نیریزاده با بیــان اینکه کالم در مرتبه تجلی ،خونگــرم ،پویا ،زنده و
فعلی اســت ،گفت :اعجاز در این است که در هر حرف قرآن ،عظمت و نور
بی پایان جلوه گر است.
عضو هیأت مدیره موســس انجمن علمی   عرفان اســامی   ایران نیز از
دیگر سخنرانان این نشست با موضوع "رمز و رموز قرآن در تمثیل" بود و با
بیان اینکه با حافظ بزرگ شده ایم و از کودکی با دیوان حافظ ارتباط برقرار
کردهایم ،گفت :او تنها شاعری است که در سراسر فرهنگ فارسی حضور دارد.
دکتر غالمرضا اعوانی ادامه داد :حافظ به معنای حقیقی کلمه حافظ قرآن
است و علم و دانش قرآنی را به حد کمال داشته است.

صاحب امتیاز و مد     یر مسئول :محمد      عسلی
سرد    بیر :اسماعیل عسلی
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غفلت كنند يا خسته شوند .در حق ،كوتاهى نمىكرد و از آن ،تجاوز هم نمىكرد.
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امام علی (ع)

ابری گاهی وزش بادشدید همراه با بارش باران

معرفی  ۲اثر به جشنواره تئاتر فجر؛
تسنیم :سیامین دوره جشــنواره تئاتر استانی در
روزهــای  ۲۱تــا  ۲۴آبان مــاه در دو بخش رقابتی
و جنبی در شــیراز برگزار و  ۲اثر برای شــرکت در
جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.
جشنوارههای تئاتر استان فارس یکی از بزرگترین
رویدادهای هنری است که جمع زیادی از هنرمندان
و هنردوســتان را به خــود جذب میکند .امســال
ســیامین دوره جشنواره تئاتر استانی در روزهای 21
تا  24آبان ماه در دو بخش رقابتی و جنبی در شــیراز
برگزار شد.
امســال از بین آثار ارسالی پس از بازبینی داوران
 12اثر نمایشــی برای رقابت انتخاب شدند که طی
روزهای برگزاری جشــنواره در مجموعه هنر شــهر
آفتاب ،تماشــاخانه اســتاد هودی و تماشاخانه استاد
الیق شیراز اجرا شدند.
آثار انتخابی برای شرکت در جشنواره از شهرهای
شــیراز ،مرودشت ،المرد و فسا بودند و عالوه بر آثار
صحنهای  5اثر خیابانی نیز در روزهای جشــنواره به
عنوان بخش جنبی برگزار شد.
بر    اساس فراخوان جشنواره نگاه ویژه و هنرمندانه
به شــعار سال ،آســیبهای اجتماعی ،بهرهگیری از
مفاهیــم و جلوههای تاریــخ و فرهنگ ایرانی ،توجه
بــه ارزشهای معنوی ،اخالقی و انســانی ،توجه به
فرهنگ عامــه و ارزشهای بومی   نقــاط مختلف و
نگاه کاوشــگرانه به جامعه و اندیشــهورزی از جمله
محورهای این جشنواره بود.
بخش صحنهای این جشنواره مختص آثار ایرانی
بــود و در بخش خیابانی که به صــورت غیررقابتی
برگزار شــد موضوعاتی چون طالق ،اعتیاد ،کودکان
کار ،امید و نشــاط ،زن و خانــواده و رعایت حقوق
شهروندی باید مدنظر گروههای نمایشی قرار گیرد.
عطاءا ...کوپال کارگردان ،استاد دانشگاه ،مترجم

ایسنا :معاون فرهنگی جهاددانشگاهی فارس و دبیر علمی   نخستین
همایش ملی دولت قرآن ،در نشست علمی   این همایش ،پیرامون تاثیر
قرآن مجید بر روساختهای شعر حافظ شیرازی ،سخنانی ایراد کرد.
دکتر محمدرضا خالصی ،پژوهشــگر  ،نویســنده  ،استاددانشگاه
 ،حافظ شــناس و دبیر علمی   نخســتین همایش ملــی دولت قرآن
در نشســت علمی   ایــن همایش تحــت عنوان تأثیــر قرآن مجید
بر رو ساخت های شــعر حافظ شیرازی با بیان اینکه استفاده از قرآن
مجید ،برای حافظ قرآن فقط استفاده از معانی قرآن نبوده است ،گفت:
برتر از آن اســتفاده ازبیان بینظیر و پتانسیل زبانی خارقالعاده قرآن
است که بزرگترین شعرا و نویسندگان را مجذوب خود کرده است.
خالصی تأکید کرد :استفاده از قرآن مجید ،برای حافظ قرآن فقط
اســتفاده از معانی قرآن نبوده بلکه برتر از آن استفاده ازبیان بینظیر
و پتانســیل زبانی خارقالعاده قرآن است که سالهای سال تا امروز
جهان ما اعم از نویسندگان ،شــعرا و بزرگترین نویسندگان را به آن
ســمت زبانشناسی برده و مجذوب خود کرده و حافظ از آن استفاده
کرده است.
وی با بیان اینکه حافظی که زبان او برای ما بسیار جذاب و زیبایی
اســت یعنی یکی از چیزهایی که ما را بــه حافظ جذب میکند زبان
حافظ است ،افزود :زبان حافظ ویژگیهای مختص به خود را دارد که
گاهی اوقات بزرگان ،دانشمندان و فرهیختگان میگویند این زبان به
اعجاز پهلو میزند و حرف درستی است و علت آن این است که هنوز
بعد از این همه ســال که از کالم او اســتفاده کردیم ،هنوز هم وقتی
وارد عرصه زبان حافظ میشــویم ،گیج و گم میشویم و نمیدانیم او
در ایــن عرصه چه کرده و چگونه این همه زیبایی شــگفت انگیز را
ایجاد کرده است.
خالصی با اشاره بر اینکه شاعران این نکته را اذعان دارند که وقتی
در عرصــه مصاف با حافظ قرار میگیرند ،قافیه را باختهاند ،گفت :آن
شگردهای حافظانه را در طول این سالها بعد از حافظ کسی نتوانسته
انجام دهد و این شگردهای زبانی مدیون زبان اعجاز آمیز قرآن مجید
گرفته شده است.
وی افزود :بیشــتر کسانی که وارد بهره گیری های حافظ از قرآن
مجید شــده و در این زمینه به تحقیق پرداخته اند کســانی هســتند
که از شــکل معهــود و معمول بهــره برداری شــعر از قرآن مجید
که عبارت اســت از بهره های اشــارات  ،تلمیحــات و تضمینات و
اقتباس های قرآنی بهره برده اند .از ابتدای ظهور این مصحف شریف
این بهره برداری از کالم خدا را در شعر شاعران می   توان یافت حتی
از ابتدای ظهور مصحف شریف مثال حسان بن ثابت شاعر پیامبر(ص)
در سروده های خود از این موضوع بهره برده که نمونهای از آن ابیات
زیر است؛ "شــهدت بأن وعدا ...حق  /و ان النار مثوی الکافرینا  /و
ان العرش فوق الماء طاف  /و فوق العرش رب العالمینا" که اشــاره
به آیات سوره شــریفه ی محمد (ص ) آیه  12:و سوره شریفه هود
آیه  7است.
این پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت :این موضوع حتی تنها مربوط
به شاعران مسلمان هم نبود عمرو بن سالم خزاعی هنگام هم پیمانی
قبیله بکر و قریش  ،علیه خزاعه و در خواســت کمک از رسول مکرم
اســام  ،از الفاظ مصحف شریف در شــعرش استفاده می   کند؛ "هم
بیوتنا بالوتر هجدا  /و قتلوها رکعا و سجدا"
خالصی اضافه کرد :در زبان فارسی نیز از رودکی پدر شعر فارسی
تا فردوســی  ،ناصرخسرو  ،انوری  ،ســنایی  ،خاقانی ،عطار  ،موالنا
جالل الدین ،عطار  ،نظامی    ،سعدی و بسیاری دیگر از شاعران زبان
فارســی تا امروز از قرآن مجید به همین شکل استفاده کرده اند .در
شــعر حافظ هر چند تضمین و درج آیات الهی دیده می   شــود اما به
همین جا ختم نمی   شود.
او اضافه کرد :نخســت این که حافظ شــیرازی حافظ قرآن است
و ایــن مطلب بارهــا در شــعر او آورده شــده و در مقابل این نص
نمی   توان به اجتهادی دســت یازید .محمد گلندام هم شــاگردی و
نخســتین جامع دیوان او خواجه را مفســر قرآن و حافظ قرآن مجید
می   داند و او را ملک الحفاظ می   خواند و یکی از ادله هایی که می   آورد
برای این که خواجه دیوان خود را جمع آوری نکرده اســت محافظت
درس قرآن می   داند.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه ،در بیشتر دســت نوشته ها و
منابــع زمان حافظ تا اواخر قرن نهــم او را ملک القراء  ،حامل کالم
رب العالمیــن  ،ملک الحفاظ و حافظ کالم المجید می   خوانند؛ گفت:
در پایان دیوان خطی خواجه که در سال  869هجری یعنی  68سال

برگزیدگان سیامین جشنواره تئاتر فارس تقدیر شدند

و پژوهشــگر مطرح تئاتر ،محمد رضا خاکی دکترای
نمایش تئاتر و کارشناسیارشــد هنر وتئاتر و سهیال
نجم پژوهشگر ،نویسنده ،کارگردان و مترجم ایرانی
داوران این دوره از جشنواره تئاتر استان فارس بودند.
آثــار صحنهای این دوره از جشــنواره عبارتند از:
معجون کاکتوس برای صبحانه اثر امیر بهبودنیا ،بی
هوازی اثر اسماعیل سلیمانیان ،وقتی از بریدگیهای
خونبــار عصب میگذرد اثر ســارا ظریــف صناعی،
استرالیا اثر محمدهادی هاشمزاده ،شیوا اثر محمدرضا
فالحــی ،شــیاطین را فرابخوان مســعود احمدی و
لوپوس اثر ابوالفضل فرهادی.
گربه چار دســت و پا در پوســت گردو اثر نادیه
قارونی ،کارخانه مرغ تلخ اثر محمد حسن محمودی،
آخور اثر جــواد صادقی ،دا اثر امیــر خواجه میرکی،
ننه مده آ اثر آرمان بیژنی دیگر آثار بخش صحنهای
این دوره از جشنواره تئاتر استان فارس بود.
در بخش خیابانی نیــز نمایشهای چهار دیوالی
اختیاری اثر محمدحسین نعمتی،خط قرمز اثر کامران
آرایش کشکولی ،بهشت اثر محسن حسینی ،و جنگ
ادامه دارد اثر علیرضا زراعتی و پدرها پسرهایشان را

دوست دارند اثر جواد عاجلی در این دوره از جشنواره
اجرا شد.
اختتامیه ســیامین دوره جشــنواره تئاتر استان
فارس با حضور رئیس امور استانهای مرکز هنرهای
نمایشــی وزارت ارشاد ،مسئوالن استانی و گروههای
نمایشــی در تاالر حافظ برگزار و از برگزیدگان تقدیر
و تجلیل شد.
بر این اســاس اســامی   برگزیدگان به این شرح
است:
برگزیده بخش طراحی پوســتر زهــرا هماییپور
برای نمایش استرالیا
برگزیده طراحی گریم فرزانه راد فر برای نمایش
لوپوس
برگزیده طراحی نور دانیال صادقی محمد زارعی
نمایش آخور
طراحی و ساخت موسیقی شــیما پورسهمالدین
برای شیاطین را فرا بخوان
طراحی صحنه محمدحســین نظری پارسا برای
استرالیا
طراحی لباس عاطفه قائد برای نمایش آخور

خالصی مطرح کرد

تاثیر قرآن بر روساختهای شعر حافظ

بعد از فوت خواجه نوشته شده است می   خوانیم؛ " تمت الدیوان افصح
الشــعراء و ابلغ البلغاء  ،حافظ کالم المجید و کاشــف اسرار الفرقان
نام می   برد.
او ادامه داد :در نسخه نخجوانی که در سال  850هجری یعنی 58
ســال بعد از وفات خواجه نوشته شده می   خوانیم " تم الدیوان المولی
العالم الفاضل ملک القراء" همچنین در نســخه استانبول که در سال
 811یعنی  19سال پس از وفات خواجه نگارش یافته می   بینیم چنین
پایایان یافته اســت " من کالم حامل کالم رب العالمین شمس المله
والدیــن محمد الحافظ الشــیرازی" .این نکته کــه حافظ قرآن را با
چهارده روایت مشــهور در سینه داشــته یعنی قاریان هفت گانه و دو
راوی هر کدام را از بر داشــته است .یعنی به قول صاحب التیسیر فی
القرائت السبع  1100مورد اختالف را در سینه داشته است
این استاد دانشگاه و پژوهشگر گفت :همچنین یادمان باشد او در
زمانی ملک القراء و پادشاه قاریان است که ابن بطوطه سیاح مشهور
در رحله اش وقتی به شیراز می   آید در مورد قاریان شیراز می   گوید "
فیدخل منه القراء یقرون باالصوات الحسان و لیس فی معمور االرض
احســن اصواتا بالقرآن من اهل شــیراز" ،او مراکشــی است و عرب
زبان و کتابش به زبان تازی اســت مردی اســت فقســه و قاضی و

قرآن دان و سراســر جهان اسالم عصر خود را دیده  ،او مردم شیراز
را بهتریــن قاریان روی زمین می   داند در این زمان حافظ شــیرازی
پادشاه قاریان است.
خالصی اضافه کرد :نکتــه دیگر این که یک قاری و حافظ قرآن
باید بداند که واژه های مصحف شــریف چگونه باید ادا شــوند یعنی
به آوا شناسی آشنایی داشته باشــد ،اظهار  ،ادغام  ،اشمام  ،تفخیم ،
ترقیق  ،اسکان  ،مد  ،قصر  ،فتح و ...را باید به خوبی بداند؛ از سوی
دیگر آشنایی کامل او بر تفسیر بالغی الکشاف زمخشری که به قول
ابن خلدون در زمینه بالغت مصحف شــریف " من احسن ماشتمل
علیه هذا الفن من التفاسیر کتاب الکشاف للزمخشری" آشنایی کامل
داشته است ،این مسایل موجب شده زبان خواجه به شدت تحت تاثیر
قرآن مجید قرار گیرد زیرا به قول سید قطب در کتاب التصویر الفنی
فی القرآن " فی صمیم النســق القرآن فی ذاتــه" این زیبایی زبانی
درون مایه ی قرآن مجید است.
او با بیان اینکه این موضوع از صدر اسالم تا امروز موضوع بررسی
و تدقیق متفکران بوده است یادآور شد که به لیست کتاب هایی که در
این مورد نگاشته شده حتی اگر به صورت فهرستی نگاه کنیم اعجاب
انگیز اســت و نشان می   دهد که چگونه این مساله دغدغه همیشگی
متفکران اسالمی   بوده است.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی اســتان فارس ادامه داد :به طور
مثال ســوره حمد یکی از ســورههای مکی است و سورههای مکی
بسامد صوتی آن نزدیک است یعنی مثل سورههای مدنی بلند نیست
و مثل ســوره بقره و آلعمران نیســت که بلند باشد بلکه سورههای
مکی کوتاه و ضربهزننده است.
وی ادامه داد :سوره حمد مکی است اما بسامد صوتی سوره مکی

ندارد یعنی به شــکلی میتوان گفت که سوره بلندی است بههمین
دلیل وقتی آن را با سورههای عادیات و فلق مقایسه میکنید تفاوتش
را میفهمید؛ از لحاظ ســاختاری همســان و همگون سورههای بلند
است که این خود جالب است یعنی اول قرآن قرار گرفته و وقتی نگاه
میکنیم از لحاظ ساختاری شبیه سورههای بلند قرآن است.
خالصی با بیان که این سوره با حمد و رحمت خداوند همراه است،
گفت :حروف حا ،میم ،را ،عین و نون این حروف ،حروفی هســتند که
برای این فضا ساخته شدند یعنی حروفهای همگام ما را به شدت و
رخا میاندازد و این شــدت و رخا موجب میشود که ما به حمد پیش
برویم و وقتی این سوره به اســتعانت میرسد وارد حروف پ ،کاف،
صاد و دال میشود که کالم را مستحکم میکند.
معاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی فارس اضافه کرد :یک قسمت
از سوره کمی   خشن میشــود و آن قسمتی است که خداوند در مورد
گمراهان صحبت میکند و قســمتی در مورد کســانیکه نعمت داده
شــده ،صحبت میکنــد؛ دقیق ًا در قســمتی که در مــورد نعمتها
گفته حروف خشن گرفته شده و زمانی که در مورد گمراهان صحبت
می   کند حروف خشــن اضافه میشود و بههمین دلیل حرف ضاد که
علیالقاعده در هر زبانی حرف خشنی است ،وارد خشنی زبان میشود

و میتوان گفت سوره حمد پر از ویژگیهای صوتی خاص است.
وی با اشــاره به سوره ناس گفت :ده بار در این سوره حرف سین
تکرار می   شــود و مفهومی   از ســکون ،چون حرف سین مفهومی   از
ســکون اســت و سســتی را القا میکند ،این حرف را با خا ،خداوند
نزدیک میکند اما همین سوره با فلق نگاه میکنید با حرف قاف قرار
میگیرد و تفاوت کلمات را بیان میکند.
خالصی اضافه کــرد :بههمین دلیل در کالم خدا با ظاهر کلمات
و حروف و با پتانســیل حروف سر و کار داریم و حروف هرکدام نقش
خاصــی دارند و هــر کدام نقش خاصی را ایفا میکنند .ســوره لهب
بیشتر بلغا میگویند که خیلی بالغت در آن دیده نمیشود اما نکتهای
که اینجا مطرح میشــود ،این است که این سوره ،سوره خشم است
و تمامی   کلماتی که در آن اســتفاده میشود کلماتی است که دهان
شما را میبندد ،همانگونه که وقتی خشمگین هستیم دهان را بسته
و دندانها به هم فشــار میآید مث ً
ال کلمه « َت َّب ْت َی َدا» هنگام تلفظ آن
دهان بسته میشود و بیانگر همین حقیقت است و آن را القا میکند.
وی بیان کرد :این اتفاقات ظاهری حکیمانه بسیار است و حافظ،
حافظ قرآن اســت و اینها را خوب میداند و از اینها خوب استفاده
میکنــد مثال حافظ میگوید :کنون کــه در چمن آمد گل از عدم به
وجود /بنفشــه در قدم او نهاد ســر به ســجود؛ این مصوتهای بم،
فضایی را ایجاد میکند که شــما نمیتوانیــد آن را آرام بخوانید .در
صورتی کــه در بهاریه دیگر خواجه کــه در وزن بحر مجتث مثمن
مخبون و همچون این بیت غیرمردف اســت " رســید مژده که آمد
بهار و سبزه دمید  /وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید".
این استاد دانشگاه اضافه کرد :اما نکته اصلی این است که تفاوت
آنها این است که آن وقتیکه میگوید کنون که در چمن آمد گل از

نمایشنامهنویسی رتبه سوم یوسف شکوهی برای
نمایش ننهمدهآ
نمایشنامهنویســی رتبــه دوم محمدرضا فالحی
نمایش ؟
نمایشنامهنویســی رتبــه اول ابوالفضل فرهادی
نمایش لوپوس
بازیگری زن رتبه ســوم غزال رفیعی شیاطین را
فرا بخوان
بازیگری زن رتبه دوم فاطمه احسانی برای دا و
ناهید استواری برای نمایش کارخانه مرغ تلخ
بازیگری زن رتبه اول بازیگری زن پریسا گلریز
خاتمی   بــرای نمایش وقتــی از بریدگیهای خونبار
عصب میگذرد
تقدیر از بازیگر کودک مبینا خیری برای نمایش
شیاطین را فرابخوان
بازیگری مرد رتبه سوم ایمان دبیری برای نمایش
گربه چار دست و پا در پوست گردو
بازیگری مرد رتبه دوم قاسم صادقی برای نمایش
آخور
بازیگری مرد رتبه اول فرهاد تنها ننه مدهآ
کارگردانی جایزه سوم سارا ظریف صنایعی برای
وقتی از بریدگیهای خونبار عصب میگذرد
کارگردانــی جایزه دوم آرمان بیژنی نســب برای
نمایش ننه مدهآ
کارگردانــی جایزه اول ابوالفصــل فرهادی برای
نمایش لوپوس
در هر دوره از جشــنواره تئاتر فارس یک یا  2اثر
به عنوان نماینده استان فارس به جشنواره بینالمللی
تئاتر فجر معرفی میشــوند که در این دوره نمایش
«ننه مدهآ » و « وقتی از بریدگیهای خونبار عصب
میگذرد» از ســوی هیــأت داوران بــرای معرفی
انتخاب شدند.

عدم به وجود /بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود ،اشارهای به خلقت
آدم دارد و اشــاره فلســفی به بهار خلقت آدم و آن بهاری که انسان
بهعنوان گل سرســبد موجودات خلق شد و مالئکه جلوی او سجده
کردند و آنجا محل تأمل است.
وی افــزود :مصوت بم ما را به ســمت تأمل میانــدازد ،چون
نمیتواند ســریع خواند اما مصوت زیر سریع است و بهار ،بهار زمینی
است.
خالصی گفت :در قرآن وقتی ســوره آرام و قرار است که فضای
آرامی   به ما بدهد ،حرف نون که یکی از حروف آرام است وارد عرصه
میشود همانگونه که در آیه  193سوره آلعمران میفرماید « َّربَّ َنا
ان أَ ْن آ ِم ُنواْ ب َِربِّ ُک ْم َفآ َمنَّا َربَّ َنا َفا ْغف ِْر لَ َنا
إِنَّ َنا َســ ِم ْع َنا ُم َنا ِد ًیا ُی َنادِی ل ِ ِ
إل َیم ِ
ــیئَاتِ َنا َوتَ َو َّف َنا َم َع األبْ َرا ِر؛ پروردگارا ما شــنیدیم که
ُذنُوبَ َنا َو َکف ِّْر َعنَّا َس ِّ
دعوتگری به ایمان فرا میخواند که بــه پروردگار خود ایمان آورید
پس ایمان آوردیم پروردگارا گناهان ما را بیامرز و بدیهای ما را بزدای
و ما را در زمــره نیکان بمیران»  16عدد حرف نون یعنی یک آوای
خوشآهنگ و آیه ،آیه راحتی اســت و ایمان است و در این فضا از
نون اســتفاده میشود .اما وقتی که بخواهد زجر را بگوید از حرف ذ
اســتفاده میکند چراکه ذ ضربه دارد وقتی که ذالنون یعنی حضرت
یونس(ع) از خدا عصبانی اســت حروف ذ شــروع بــه کار میکنند
ــب ُمغَاضِ ًبا...؛ و ذوالنون را [یــاد کن] آنگاه که
« َو َذا الن ِ
ُّــون إِذ َّذ َه َ
خشمگین رفت( »...آیه  87سوره انبیا).
وی گفت :حافظ همین را دارد و میخواهد گسســتن تســبیح را
بیان کند دقیق ًا مثل زمانی که تســبیح از هم میپاشــد ،صدای س
میدهد ،رشــته تسبیح اگر بگسســت معذورم بدار /دستم اندر دامن
ساقی ســیمین ســاق بود و وقتی پژواک را میخواهد بیان کند ،از
حرف دال اســتفاده میکند و این دال صدایی است که شما را به آن
سمت میبرد :از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر /یادگاری که در
این گنبد دوار بماند؛ مثل زمانی است که وسط گنبدی فریاد میزنید
و پژواک آن به شما میپیچد.
خالصی اظهار کرد :بههمین دلیل وقتی به قرآن میرسید و وقتی
به قیامت میرســد ،تمام اسما قیامت به شکل الحاقه ،قیامه ،قارعه،
غاشــیه ،کلمه کوبنده است؛ ما با وجودی که عرب نیستیم اما وقتی
این لفظ بیان میشــود ،دقیق ًا کوبندگی را حس میکنیم و با وجودی
که زبــان عربی را نمیدانیم ،زمختی و کوبندگــی که کلمه دارد را
حس میکنیم.
این استاد دانشگاه گفت :دقیق ًا اشعار حافظ نیز چنین ویژگیهایی
دارد و وقتی که میخواهد وارد عرصه شادکامی   شود اصوات اشعارش
شــادکام اســت :بیا تا گل بر افشانیم و می   در ســاغر اندازیم /فلک
را ســقف بشــکافیم و طرحی نو دراندازیم /اگر غم لشکر انگیزد که
خون عاشقان ریزد /من و ســاقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم/
شراب ارغوانی را گالب اندر قدح ریزیم /نسیم عطرگردان را شکر در
مجمر اندازیم ...و این شــعر ریتم دارد و شادی در آن است اما وقتی
غصه میآید :نماز شام غریبان چو گریه آغازم /به مویههای غریبانه
قصه پردازم...
وی با تأکید بر اینکه این را شعرای بزرگ هم نمیدانند و چیزی
نیست که ساده باشد ،گفت :این بزرگ مردی که اینجا آرمیده است
و زبان شعر فارســی به قلهای برده که همه شعرا از آن میترسند و
واهمهوار به آن نگاه میکنند و دستشــان به آن نمیرسد اما سئوال
مطرح میشود که از کجا این اتفاق میافتد.
خالصی افزود :مســئله اســتفاده از کلمه اســت و حافظ کلمه را
میشناســد و همان چیزی است که قرآن اســتفاده میکند و چون
حافظ ،حافظ قرآن است ،اینها را میداند.
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کســانی که ایمان آوردهاید شما را چه شــده است که چون به شما
گفته میشود در راه خدا بسیجشــوید کندی به خرج میدهید آیا به
جــای آخرت به زندگی دنیا دل خــوش کردهاید متاع زندگی دنیا در
برابر آخرت جز اندکی نیســت» گفت :در این آیه « اثَّا َقلْ ُت ْم» یعنی به
زمین چســبیده ،میتوانســت بگوید تثاقلتم اما این « اثَّا َقلْ ُت ْم» یعنی
چسبیدن محکم است.
این اســتاد دانشــگاه ،حافظ پژوه و پژوهشــگر در ادامه به ذکر
مثال های دیگر در مورد این تشــابهات در شــعر حافظ شــیازی و
قرآن مجید پرداخت.

