
 

 

 

 

 ت تطبیقینشریّة ادبیّا
 دانشكدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

6139، بهار و تابستان 16، شمارۀ   9سال   

 س  زيرس از حافظ شیرازس در مضمون عشقتأثیرپذيرس ملّا
 پژوهشی( -)علمی

 

 1هادس بیدکی

 

 چکیده

ای جزیری بررسی شده تا لّعشق در غزلیات حافظ شیرازی و م موضوع و مفهوم ،در مقالة حاضر

ای جزیری ت ملّویژه در غزلیاب را اینكه نخست، تأثیر فراگیر افكار و اشعار حافظ در ادبیات کرمانجی

. کنیمی در مقولة عشق بررسی تطبیقرا ا معرفی و میزان تأثیر او از حافظ شخصیت ملّ ،سپسو نمایان 

ینة عشق ا و پیششخصیت حافظ و ملّ در مرحلة نخست، توضیح مختصری دربارۀ گویش کرمانجی،

موضوعات مربوط به مفهوم عشق از غزلیات دو شاعر ،شده، سپست فارسی و کرمانجی دادهدر ادبیا

استناد  اعنوان نمونه به ابیاتی از حافظ و ملّو پس از تبیین و تطبیق مطالب، بهمذکور استخراج شده 

های راه عشق و اهیّت و ویژگی عشق، دشواریمتكّی بر سه محور م ،است. بدنة اصلی مقالهشده

های واالی عشق نخست، ماهیّت و ویژگی ،ات سلوک عشق است. در غزلیات این دو شاعرضروریّ

مراحل و مقامات عاشق در سلوک راه عشق ترسیم شده و در پایان، ضروریاتی  ،توصیف شده، سپس

یروی ا به پطور کلی، ملّاست. بهشدههای عشق و نیل به وصال معشوق ذکر هم برای گذر از سختی

 نوعی سلوک سرشار ،داند؛ این عشقعشق را سرچشمة هستی و موهبتی ازلی و ابدی می ،از حافظ

هچنین، سلوک این راه پرخطر  .که هرکسی لیاقت آگاهی از آن را ندارد از خطر و سختی است

 نیازمند پیروی از پیر یا مرشد و گذشتن از جان خویشتن است. 

 اس  زيرس.لّ، عشق، حافظ شیرازس، متأثیرپذيرسهاس کلیدس: واژه
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 مقدمب -1

یكی از  های دیگر،سخن از تأثیر و تأثرات شاعران و نویسندگان یك زبان بر زبان یا زبان

موضوعات الزم و مفیدی است که در حوزۀ ادبیات تطبیقی قابل بررسی است. ادبیات فارسی 

ا، خصوصاً هآن سراغ داریم، بیشترین تأثیرات را بر ادبیات دیگر زبانبا پیشینة دازدامنی که از 

اعران شدّت متأثر و مقتبس از آثار ش، بهاست. ادبیات منظوم کرمانجیادبیات کرمانجی داشته

مشهوری چون فردوسی، سعدی، مولوی و خصوصاً حافظ در ادبیات فارسی است. در این 

که با طوری ،بیشتری بر ذهن و زبان شاعران کرمانج داشتهتأثیرات  ،ات اومیان، حافظ و غزلیّ

ات حافظ را در اشعار شاعران کرمانج، توان رد پای موضوعات و مفاهیم غزلیّاندکی دّقت می

تحلیل و بررسی کرد. عشق از جمله موضوعات  ،یا احمد جزیرخصوصاً در غزلیات ملّ

ترین بیش ،ا احمد جزیری در غزلیاتشات حافظ است که ملّبااهمیّت و تاثیرگذار در غزلیّ

 است.توجه و تمرکز خود را نسبت به آن معطوف ساخته

 لبئمس بیان -1-1

ترین مضمون ادبیات غنایی است که مورد توجه پیچیده ،ترین و در عین حالکهن ،عشق

ه مرز کطوریبهان و نویسندگان قرار گرفته، قلمان کهن و نو، اعم از شاعربیشتر صاحب

 ،ای جزیریملّاست. ها را درنوریده و به یك موضوع جهانی تبدیل شدهها و اقلیتنگفره

و نده ما باقییكی از شاعران مطرح و معروف ادبیات کرمانجی است که دیوان اشعاری از او 

دت شبه ،شاعر در این مقوله اوست وضوعات و مفاهیم کلیدی در اشعار یكی از مو ،عشق

اهیم ، درخواق اشعار حافظ و ملّبا مطالعه و تورّافظ در غزلیات اوست. متأثر از ذهن و زبان ح

ماهیّت و ویژگی عشق، سه محور موضوعی عشق در  ،در غزلیات این دو شاعریافت که 

ذ نفو ،اشتراکات بسیاری دارد و این امر ،های راه عشق و ضروریات سلوک عشقدشواری

 سازد.آشكار میا را ملّ و غزلیات ارافك ویژهدر ادبیات کرمانجی و بحافظ  ةاندیش

 پیشنیة تحقیق -1-2

 و اطالع دارد، تاکنون تحقیقی تطبیقی با محوریت عشقوجو کردهکه نویسنده جستتا جایی

         مانند عبدالحسین  ،پژوهانولی اغلب حافظ استا انجام نشدهدر غزلیات حافظ و ملّ

 ظحاف»، محمد معین در «مكتب حافظ»تضوی در ، منوچهر مر«از کوچة رندان»کوب در زرین



 

 

 

 

 
 تأثیرپذیری ملّای جزیری از حافظ شیرازی در مضمون عشق

 

 
 

 

 

23 

در کنار  ،و دیگران «فرهنگ اشعار حافظ»، احمدعلی رجایی بخارایی در «سخنشیرین

 امةناند. پایانموضوعات مختلف مربوط به حافظ و اشعار او، به موضوع عشق هم پرداخته

ر د ،«و ابن فارضهای عشق در اشعار حافظ مقایسة جلوه»عنوان  کارشناسی ارشدی هم با

دفاع شده که از  ،1387در سال  ،تر سیدحسن سیدیدکدانشگاه فردوسی مشهد با راهنمایی 

وع عشق موض محتوایی تطبیقو هرچند صریحاً و مستقیماً به بررسی  ؛یماههمة آنها بهره برد

ماهیّت و ویژگی عشق، با توجه به سه محور مذکور در چكیده )ا در غزلیات حافظ و ملّ

 بودند.نپرداخته(، های راه عشق و ضروریات سلوک عشقواریدش

 ضرورت و اهمیت پژوهش -1-3

تر در ذهن و زبان بیش اویكی از شاعران مشهور و محبوبی است که گسترۀ تأثیر  ،حافظ

ایرانی انكارناپذیر است و تحقیق و بررسی دربارۀ این های ایرانی و غیرِها و قومیتفرهنگ

حافظ بر  هایتأثیر اندیشه. شودمحسوب میامری الزم و مفید  ،یرپذیریتأثیرگذاری و تأث

 عالوه همدر این میان، زبان و ادبیات کرمانجی امری آشكار است و  ،ادبیات عربی و ترکی

زبانی سیشاعران فارو غزلیات  هاست، از اندیشهبر اینكه متأثر از افكار و عالیق عامة کرمانج

 است. پذیرفتههم اقتباس  حافظمانند 

کسوت ادبیات کرمانجی است که مقوله و موضوع یكی از شاعران پیش ،ای جزیریملّ

نقشی برجسته دارد. موضوعات و مفاهیم مربوط به عشق در دیوان  در دیوان اشعار او ،عشق

ان دو در دیو ،شدت متأثر از افكار حافظ است و الزم و ضروری است تا موضوع عشق، بهاملّ

یات اوالً، نفوذ افكار و غزلاین است که  در سی و تحلیل شود. اهمیت نگارش مقالهشاعر برر

ثانیاً، مخاطبان با یكی از شاعران  ؛بان و ادبیات کرمانجی روشن خواهدشدحافظ در ز

ا ملّ ثالثاً، اشتراکات اندیشگانی حافظ و ؛متأثر از افكار حافظ آشنا خواهندشدزبان کرمانج

 شد.ا از حافظ بررسی خواهدتأثیر و اقتباس ملّ روشن و ،دربارۀ عشق

 بحث  -2

اند دی کردهبنقلمرو پژوهش در ادبیات تطبیقی را در شش حوزۀ کلی تقسیم ،محققان متأخر

 ،هاست و مبنای این مقاله بر آن استوار است. روابط ادبییكی از این حوزه ،که روابط ادبی

تأثیرات و تشابهات ادبی است. در  ،هان آنتریخود مشتمل بر چند زیرشاخه است که مهم
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زیرشاخة اول، تأثیر یك نویسنده بر یك یا چند نویسندۀ دیگر و یا تأثیر چند نویسنده بر یك 

از طریق  گاه مستقیم و ،قابل بررسی است. این نوع تأثیرات ،نویسنده از فرهنگی متفاوت

ستقیم و از مگیرد و گاه غیرِمی مطالعه و آشنایی یك نویسنده با آثار نویسندۀ دیگر صورت

هایی در زیرشاخة دوم، شباهت (17 -18: 1389ن.ک: انوشیروانی، ) .اوطریق ترجمة آثار 

جود وط زمانی و مكانی بین نویسندگان آنها ابین دو یا چند اثر ادبی وجود دارد که هیچ ارتب

 .ملل مختلف باشدممكن است ناشی از ماهیت یكسان موضوع نزد  ،هاو این شباهت ردندا

 (22)ن.ک: همان: 

 مختصرس دربارۀ زبان کردس و گويش کرمانجی -2-1

ت آریایی است که نزدیك پانزده تا بیس-های ایرانیهای کهن زبانیكی از شاخه ،زبان کردی

ز در اغلب متمرک ،گویند. گسترۀ پراکندگی کردها در جهانرد با آن سخن میمیلیون کُ

 ،     کردی سوریه و شوروی است. زبان ،ترکیه ،عراق ،یرانهایی از کشورهای ابخش

گویش  ترینمشتمل است بر سه گویش. اولین و مهم ،طور کلیهای متعددی دارد و بهگویش

 ممربوط به گروه شمالی است که نزدیك به دوازده میلیون کرد با این گویش تكلّ ،کردی

معروف  به کرمانجی ،ویش گروه غربیگ ؛شتمل است بر دو گروه غربی و شرقیکنند و ممی

ج سان رایاست و در میان کردهای ترکیه و سوریه و لبنان و آذربایجان غربی و شمال خرا

موسوم است و در میان کردهای شوروی و شمال  «بادینانی»به  گویش گروه شرقی و است

است  یمربوط به گروه مرکز ،غربی عراق و موصل کاربرد دارد. دومین گروه گویش کردی

معروف است. سومین گروه  «سورانی»و در شمال شرقی عراق و کردستان ایران مرسوم و به 

مربوط به گروه جنوبی است و از تعدادی گویش متفاوت و ناهمگون مانند  ،گویش کردی

  (541 -554/ 2: 1387بلو، ن.ک: ) .استکرمانشاهی، سنجابی، کلهری، لكی و... تشكیل شده

 ات آنهاا و ديوان غزلیّو ملّ معرفی حافظ -2-2

سرایان ترین غزلیكی از بزرگ ،(792)م. الدین محمد خواجه حافظ شیرازی موالنا شمس

از آغاز زندگی این  .زبان ایرانی است که در آغاز سدۀ هشتم در شیراز به دنیا آمدفارسی

س دروست و همای که دجز مقدمه ؛طالعات معتبر و دقیقی وجود نداردا ،شاعر بلندمرتبه

که در این مقدمه هم اطالعاتی دربارۀ زندگانی  بر دیوان اشعار او افزوده ،اندام، محمد گلاو
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سالیان دراز در پیشگاه استادان ادب فارسی و عربی و سرآمدان  ،حافظ است.حافظ ذکر نشده

یحة ربه ارادت حضور یافته و با آن ذهن وقاد و ق فتفسیر قرآن و حكمت و کالم اسالمی

ریم را با چهارده روایت قدر از فضل و فضیلت اندوخته و قرآن کای گرانسرمایه ،خداداد

حافظ برگزیده و از کالم خدا  ،کرده و تخلص شاعرانة خود را به همین مناسبتآن ازبر

 (تا بیست و شش -: بیست و پنج1387خطیب رهبر، ن.ک: ) .استها آموخته و گفتهنكته

ر از مفاهیم و مضامین عاشقانه و عارفانه و توأم با صنایع بالغی و غزلیات حافظ سرشا 

در  ،معلوماتی از منابع دینی و عرفانی و علوم مختلفی است که از زمان خود حافظ تاکنون

در استقبال و پیروی از غزلیات  ،میان مردم رایج است. شاعران فروانی از زمان حافظ به بعد

( دیوان 918سرایی مانند بنایی هروی )م. فارسی ،دۀ نهم و دهماند. در سآزمایی کردهطبع او

غزلیاتی را در پیروی از غزلیات حافظ ترتیب داد. گسترۀ تأثیر غزلیات حافظ به ادبیات ترکی 

در دیوان فارسی  ،(906شیر نوایی )م. سرایی مانند امیر علیکه ترکیطوریبهنیز کشیده شد، 

حافظ بود و ابیات بسیاری را در جواب ابیات او سرود. نفوذ خود مكرراً متأثر از غزلیات 

بانی زكی از شاعران کرمانجافكار و غزلیات حافظ در ادبیات کرمانجی هم آشكار است و ی

 شدت متأثر از افكار حافظ بوده، احمد جزیری است.که به

مانجی ات کراز شاعران بزرگ زبان و ادبی (،و بعضاً نشانی) الّمتخلص به م ،احمد جزیری

است که دیوان اشعار او به گویش شمالی غربی زبان کردی، یعنی گویش کرمانجی، باقی 

است. متأسفانه دیوان اشعار این شاعر بلندمرتبة است و چندین بار تصحیح و چاپ شده

ت و نام اسناشناخته و گم ،های خراسانویژه کرمانجب و ن کردهای ایرانزبان در میاکرمانج

 حمات کردهای خارج از ایران است. رتی هم که نصیب آن شده، نتیجة زاندک شه

شهری واقع در دامنة کوه جودی، در کردستان  (،جزیر کنونی) ا احمد از مردمان بوتانملّ

عددی های متا تاریخبرای تاریخ تولد و فوت ملّ ،ترکیه است. محققان و مورخان ادبی کرد

او در  ا دربارۀ تاریخ فوتمصحح دیوان ملّتوان به گفتة یاند که از میان آنها مرا ثبت کرده

بر اساس مادۀ تاریخی است که فقی تیران، شاعر معاصر  ،اعتماد کرد. این استنباط 1050سال 

مال  . دربارۀ زندگانی1050برابر است با سال  ،دربارۀ مرگ او سروده و به حساب ابجد ،مال
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ا از عشیرۀ کرد بُختی و از خاندان علم و اینكه، ملّاز جمله  ؛هم روایات متعددی وجود دارد

زیر را ترک ج ،علوم اولیه را فراگرفته، سپس ،شیخ محمد ،فضیلت بوده، نخست نزد پدرش

 ،همانند هكاری و دیار بكر و عمادی ،به مناطق کردنشین دیگری ،کرده و برای تحصیل علم

ه و به تدریس گشتر گرفته و به جزیر بازاجازۀ منب »ا طهملّ»سفر کرده و پس از کسب دانش، از 

       پس از مدتی به شهر حصن کیفا رفته و تدریس را در آنجا دنبال  و و موعظه پرداخته

عرفانی و ریاضت  تدریس و موعظه را رها کرده و به سلوک ،ولی پس از چندی استکرده

: 1277ژابا،  و 723 :2006، الصویرکی ،194: 2011روحانی، ن.ک: ) .استو عبادت پرداخته

14- 13) 

ا در منابع ثبت است که ذکر و تحلیل آنها به درازا ماجراهای متنوع دیگری هم دربارۀ ملّ

در اشعار خود به حافظ و جامی اشاره ا ملّکه از آنجاهمین اندازه کافی است که ؛ کشدمی

م و نیمة اول سدۀ هدرگذشته، بایستی او را از شاعران نیمة دوم سدۀ د 1050کرده و در سال 

 یازدهم دانست.

بسیار متأثر از افكار حافظ در غزلیات اوست. این تأثیر و  ،ا در غزلیات کرمانجی خودملّ

ده در قالب چهار مصراعی سرو خود راکه اولین شعر دیوان طوریبهاقتباس گاه آشكار است، 

تضمین را  یوان حافظاولین غزل دهای دوم فوراً مصراع ،و پس از هر سه مصراع کرمانجی

ای استادانه و به دور از تكلف، در همان وزن اولین غزل به اندازه ،این تضمین ؛استدهکر

ا در هر چهار مصراع این غزل، به گویش انگیز است. ملّحافظ سروده شده که شگفت

 ،با مصراعی از اولین غزل حافظ ،سپس و کندکرمانجی مقدمة ورود به بحثی را فراهم می

مكرراً  اا از حافظ در اولین غزل او، ملّبر تأثیرپذیری آشكار ملّکند. عالوهن را تكمیل میآ

در غزلیاتش آشكارا و لفظاً خود را پیرو حافظ که در نظر او آگاه به علوم ربانی و معارف 

و سنجش محتوای آن با غزلیات ال داند. پس از تحلیل و بررسی غزلیات مّآسمانی است، می

ا در بسیاری از مضامین و حتی تصاویر مذکور در غزلیات شد که ملّروشن خواهدحافظ، 

 فكر و ذهن حافظ در غزلیات است.  متأثر از ،خود

 اننش و حافظ وجود دارد وا از میان مباحث مشترکی که در غزلیات ملّ ،در این پژوهش
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دو  زلیات ایندر غ ا از حافظ است، به موضوع پرمعنا و رایج عشقدهندۀ تأثر و اقتباس ملّ

 ،ترین موضوع مذکور در غزلیات حافظ و به تبع اواصلی ،زیرا عشق شاعر خواهیم پرداخت

 در غزلیات مالست.

 پیشینة عشق در ادبیات فارسی و کرمانجی -2-3

ای دراز دارد و حتی احادیثی هم برای در دنیای اسالم پیشینه ،پرداختن به موضوع عشق

اً دربارۀ تخصص ،رساالت متعددی ،در طول تاریخزیدن منقول است. ورتشویق انسان به عشق

ان است. آشنایی ایرانیمختص موضوع عشق بوده ،عشق تألیف شده یا بخشی از آثار قدما

فا و لیست الصاز آثار کسانی مانند ابن سینا، هجویری، شیخ اشراق، اخوان ،قدیم با بحث عشق

عشق معرفی شده، آشكار است. طبقات مختلف  ۀدر الفهرست ابن ندیم دربارکتبی که 

ور طاز فالسفه، متكلمان، مفسران و مترجمان گرفته تا شاعران، صوفیه، عرفا و به ،اجتماعی

 از آغاز تاکنون، همگی در آثار خود گریزی به موضوع عشق  ،قلمانبهکلی تمام دست

 اند. داشته

گردد. و برمیگلین سرایندگان فارسیبه زمان پیدایش او ،پیشینة عشق در ادبیات فارسی

 ،پنجمسدۀ  درهای نخست رایج بود و در اشعار شاعران سده ،عشق از نوع انسانی و زمینی

به وسیلة صوفیه وارد ادبیات فارسی شد و در کنار پرداختن به عشق  عرفانیعشق  ،تدریجبه

 ،رخیکه از رودکی و ف عشقی ؛فارسی کاربرد داردانسانی، عشق الهی هم تاکنون در ادبیات 

 ،و مولوی عطار و ،سپس و تدریج هیأتی الهی به آن بخشیدز نوع انسانی آغاز شد و سنایی بها

حافظ  ،در نهایت و توجه به عشق انسانی را ،توجه به عشق الهی را قوت بخشیدند و سعدی

 ،اکنونهم تتلفیقی از عشق انسانی و الهی را در غزلیات خود به نمایش گذاشت و پس از او 

ن.ک: ) .ترین موضوعات رایج در ادبیات فارسی استترین و مهمیكی از داغ ،سخن از عشق

 (177 -180: 1374کوب، زرین و 589 -632؛ 1373رجایی بخارایی، 

ا اندکی رسد. ببه سدۀ پنجم می ،پیشینة پرداختن به موضوع عشق در ادبیات کرمانجی

محوریت  ،( درخواهیم یافت که عشق در اشعار او471م. تورق و تأمل در اشعار علی حریری )

( و احمد 1050ای جزیری )م. ملّ ،(896ای )م. ا احمد باتهدر اشعار ملّاشت. خاصی داشته
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رۀ در گستوهش، ژخورد. به نظر نویسندۀ این پپای عشق به چشم می ( هم رد1119خانی )م. 

ای را دارد که عشق در ان برجستگیهم ،ای جزیریعشق در غزلیات ملّ ،ادبیات کرمانجی

 غزلیات حافظ در حوزۀ ادبیات فارسی.

 بررسی عشق بر اساي سب محور -2-4

باعث شده تا اشعارشان در  ،در غزلیات آنها، عشق است و همین پیام عشق پیام حافظ و مالّ

سانیت نخالصة ا ،زبانان و کردزبانان پایدار بماند. عشق در اندیشة این دو شاعرمیان فارس

ی حافظ بارزترین بُعد اندیشگان ،بینی آنان مبتنی بر عشق است. عشقوجود است و تمام جهان

گردد و به عشق مرتبط است. حول محور عشق می ،است و ابعاد دیگر تفكرات آنها همو ملّ

زیرا انسان را با  کمال انسانی است ةدر هر وجهی که باشد، مای ،اعشق در نظر حافظ و ملّ

وسعت و افزونی عطا  ،بخشد و وجود او را در ماورای خودپیوندی روحانی می ،معشوق

از جهتی حاصل تجربة شخصی عاشقانة آنهاست و  ،کند. عشق در غزلیات این دو شاعرمی

به  ادستاورد مطالعه و کندوکاو در سخنان تمام کسانی است که پیش از حافظ و ملّ ،از جهتی

ی همین آمیختگی تجربة شخص ،عیت نیست که معتقد باشیماند. دور از واقعشق پرداخته

ها در غزلیات آن که استباعث شده ،ا دربارۀ عشقبا عصارۀ منابع پیش از حافظ و ملّ ،عشق

اشعار آنها یا به مخزنی سرشار از عواطف ساده  ،گونه نبودطول تاریخ ماندگار شود و اگر این

ی از مباحث صرفاً شد یا به انبارتبدیل می ،مستحكمو طبیعی عاشقانة بدون پشتوانة اندیشگانی 

 تئوریك بدون عاطفه و واقعیت. 

غزلیات  در ،اکنون پس از ذکر این مقدمات و مباحث، عشق را با تكیه بر سه محور اصلی

بیت ك ی به هر موضوعجلوگیری از اطناب، از کنیم و برای ا بررسی و تحلیل میحافظ و ملّ

     ه برای سلسل ،. باید توجه داشت که محورهای منتخبکنیممی فااکتاز هر شاعر نمونه 

در غزلیات  ااست؛ به تعبیری، ملّهای مربوط به عشق، برگرفته از محتوای غزلیات خود ملّبحث

کلیّت عشق را در سه مرحلة اصلی بیان کرده و تأکید او بر توصیف احوال عاشق در  ،خود

 شدن عشق، نخست با توصیف و تبیین خاصیتارد که محققا اعتقاد داین سه مرحله است. ملّ

پس از  ،ورزیهای عشقگیرد؛ یعنی، نخستین جرقهآن در ذهن و دل عاشق صورت می
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شود و بعد از آن، عاشق قدم در وادی میزده آگاهی عاشق از کم و کیف عشق و معشوق

ها و مشكالت دشواریبا  ،گذارد. در مرحلة دوم، عاشق در همان بادی امرورزی میعشق

ا بر باشد تایط و ملزوماتی در او وجود داشتهشود و قاعدتاً باید شرسلوک عشق مواجه می

ا مرحلة سوم عشق و تحقق آن را منوط به داشتن ها غلبه پیدا کند؛ اینجاست که ملّسختی

  عشق را به سرانجام برساند. ها،است که عاشق باید با تكیه بر آنملزوماتی دانسته

 شناس مطرح کشورمان، در اثر ارزشمند خود، مكتب حافظ،منوچهر مرتضوی، حافظ

    گریخته مراحل و محورهای عشق در غزلیات حافظ را طوری توصیف و تبیین وجَسته

رتو اینجاست مرحلة تجلی پ»ا دارد. است که شباهت بسیاری با نظایر آن در غزلیات ملّکرده

ایان به وجود موجودی که قادر به قبول این تجلی و تحمل این پحسن و احتیاج این حسن بی

      ق در پی معشو ،پایان باشد، اینجاست مرحلة ایجاد عشق... عاشق گریان و ناالنحسن بی

صداقت و لیاقت خود  ،راند... چون عاشقاو را از خود می ،دود و معشوق با ناز و کرشمهمی

بر اثر پایداری در عشق و  ،ولی عاشق گرددد حاصل میرا در عشق نشان داد... وصال و اتحا

( 401 و 367: 1365)مرتضوی، « رسد که...ای میبه مقام و مرتبه ،اثبات وفاداری و فداکاری

حول سه محوری استاد مرتضوی هم عشق در غزلیات حافظ را  ،شودطورکه مالحظه میهمان

 است.هکه مال هم با تأثر از حافظ، به آن پرداخت دانسته

به  ،اد مرتضوی به آنها اشاره کردهمیر قادری هم با تأثر از مراحل و محورهایی که است

ای هویژگیاخته و مباحث خود را ذیل دو محور مقولة عشق در اشعار حافظ و ابن فارض پرد

است. او در خالل محور دوم، به ملزومات سلوک عشق های آن تنظیم کردهعشق و دشواری

خود شاهد دیگری است برای  ،( و این167 -181: 1384)ن.ک: میر قادری، هم پرداخته 

 گانة عشق در اشعار شاعران سه زبان فارسی، عربی و کردی.اشتراک محورهای سه

به  چنداند و هرپژمان بختیاری و محمد معین هم به مقولة عشق در غزلیات حافظ پرداخته

نة این گاهای محورهای سهزیرمجموعه اند، اغلبمراحل و محورهای عشق اشاره نكرده

: 1369؛ معین، 174 -190: 1350)ن.ک: بختیاری، .ترین مباحث آنهاست از اصلیمقاله، 

450- 446) 
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 ماهیت و ويژگی عشق -2-4-1
 ،از نظر مال، عشق سرچشمه و حقیقت کائنات است. نخست عشق، سرچشمة کائنات:الف: 

ریده شد. به تعبیری، هدف از آفرینش و هستی، عالم و آدم آف ،سپس و وجودآمدعشق به

ها فریدهتمام آ ،شد. بنابراینآفریده نمی آنچه در آن است،عشق بود و اگر عشق نبود جهان و 

؛ میر 401: 1365مرتضوی، ن.ک: ) .اندت گرفتهئاز یك حقیقت واحد که عشق باشد، نش

این اندیشه را با روابط  ،املّ (174: 1350بختیاری، ؛ 447: 1369؛ معین، 171: 1384قادری، 

 /حَرف ژِیَك بونَه فَصل گَر بِبِری وان بِأصل»: استبه شكل زیر بیان کرده ،یان حروفم

تمام حروف ] (25/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.حَرف دِبِت یَك خَطَك خَط کونَما نُقطَه ما

ن حروف را به اصل آاند که اگر این ت گرفته و گسترش یافتهئنش ،از یك حرف واحد

و آنچه  شونددر حكم خطی هستند که به یك نقطة واحد منتهی می ،تمام حروف ،برگردانی

. حافظ هم مشابه [نه آن خط متشكل از حروف ،آن نقطة واحد است ،جوهری و باقی است

/ ریاند آدمی و پطفیل هستی عشق» :استبیان کرده چنیناین نوع اندیشه را دربارۀ عشق 

 (614: 1387)حافظ شیرازی،  «.ی بنما تا سعادتی ببریارادت

این عشق از نظر مال و حافظ، موهبتی ازلی و ابدی است که خداوند  عشق ازلی و ابدس:ب: 

گردد رمیبلكه ریشة آن به ازل ب عشق امری کنونی نیست ،بنابراین ؛استبه عاشق عطا فرموده

ش پیش از آفرین ،ماند. این عشقپایدار خواهد ،واهد رسید و تا ابدگاه هم به پایان نخو هیچ

ت. سوند ابه وجود آمده و نخستین جلوۀ وجود است و آمیخته با قدمت خدا ،کون و مكان

 ،بنابراین ؛که خداوند هم جاوید استطورت و تا ابد خواهد ماند، همانجاودان اس ،عشق

؛ 168: 1384قادری، ؛ میر 402: 1365مرتضوی، ن.ک: ) .مستی عاشقان ازلی و ابدی است

قَدَحَك »: استدربارۀ این موضوع چنین سروده املّ (174: 1350؛ بختیاری، 447: 1369معین، 

الزفنكی ) «.ژِ دِنوشِین هَی و هَی هِی بُخَوه جامامَه لَبالَب/ تازَه ژِ عِشقِی دِ أزَل دامَه حَكیمِ

آن ازل به ما نوشاند و ما از  قدحی تازه از عشق در ،خداوند حكیم] (69/ 1: 1987، القامشلی

بیه اندیشة نیز ش حافظ [.ولی جام ما هنوز پر و لبالب است نوشیمتاکنون پیوسته می ،شراب

 /ست ما را ساقی لعل لبتا هدر ازل داد» :استبه رشتة نظم کشیدهچنین ا را پیش از او ملّ
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 (259: 1387)حافظ شیرازی،  «.جرعة جامی که من مدهوش آن جامم هنوز

ی، و ابد عشقی که علت و جلوۀ وجود است و ازلی بودن عشق:ج: فطرس و ناآموختنی

 ،کسی نخواهد شد. این عشقهر، نصیب مندی و لذّت آنآید و بهرهراحتی به دست نمیبه

 قال مدرسه. ونه قیل ،بلكه در حوزۀ علم حال است مدرسه وجود ندارد ها و دردر خالل کتاب

، 400: 1365مرتضوی، ن.ک: ) نه اکتسابی و آموختنی ،ری فطری استام ،به تعبیری، عشق

مَه ژِ سَرچِشمَة حَیوان قَدَحَك صافی » :در این زمینه چنین است املّدیدگاه و عقیدۀ  .(414

ما از ] (60/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.ناگَهِی لَذّت و ذَوقامَه بِصَد جِلدِ کِتاب/ فَخار

قدحی از شراب خالص عشق نوشیدیم که تو با خواندن صد  ،انیسرچشمة آب حیات جاود

لة مورد بحث ئهم مكرراً به مس حافظ [.جلد کتاب هم به آن لذت و ذوق ما نخواهی رسید

ظ )حاف «.که علم عشق در دفتر نباشد/ درس ماییبشوی اوراق اگر هم» :استاشاره کرده

 (219: 1387شیرازی، 

ه عاشق است که ب و حافظ، عشق اکسیر وجود است. عشق در نظر مالکیمیاگرس عشق: د: 

زی چیاز هر ،بهترین ثروت است و عاشق را با وجود پریشانی ،این عشق ؛بخشدارزش می

دربارۀ این  املّ (177 -178: 1384؛ میر قادری، 420: 1365مرتضوی، ن.ک: ) .کندنیاز میبی

إکسیرِ غَمِ عِشقِ نَه دینار و / بدِ خو ماَلییمِنَّت ژِ خُدایی کو بِعَ» :استچنین سروده ،موضوع

ا، غم گزارم که به بندۀ خود، ملّخداوند را سپاس] (14/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.دِرَم دا

 ظحاف [.های دنیوی مانندِ دینار و درم رانهثروت ،عشق را که اکسیر وجود است، عطا کرد

ش دستی در عیهنگام تنگ» :وضوع مذکور داردا دربارۀ مهم دیدگاهی مشابه با دیدگاه ملّ

 (8: 1387)حافظ شیرازی،  «.کین کیمیای هستی قارون کند گدا را/ کوش و مستی

ترین وسیله برای تطهیر روح و روان انسان است. عالی ،عشقزدايی عشق: آلودگی-ه

: 1365، مرتضوین.ک: ) .زدایدزنگار غم و آلودگی را از دل می ،نوشیدن بادۀ عشق حقیقی

چنین  ،بابدیدگاه خود را در این  مال (177: 1350؛ بختیاری، 179: 1384؛ میر قادری، 403

شویین دِل وَرَه ساقی حَتا کَنگی نَ/ نَوایا مُطرِب و چَنگی فِغان آفیتَه خَرچَنگی» :استبیان کرده

و  در برجنوای مطرب و چنگ  انعكاسِ -] (2/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.ژِفی ژَنگی
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م و غ شور و فغان انداخته؛ ساقیا بیا تا کی باید دل را از زنگار ،صورت فلكیِ خرچنگ

  چنین بیان  ،هم دیدگاه خود را دربارۀ موضوع مذکور حافظ .[ها پاک نكنیم؟آلودگی

 «.ایم و مداوا مقرر استتشخیص کرده/ شراب خواه چون نقش غم ز دور بینی» :استکرده

 (57 :1387 حافظ شیرازی،)

مانند  ،بخش دل است. انسان تهی از عشقحیات ،بادۀ عشق حقیقی بخشی عشق:حیات -و

: 1365مرتضوی، ن.ک: ) .یابددوباره زندگانی می ش،ای است که با ورود عشق در دلمرده

به این موضوع  ،اول دیوان حافظا با تضمین اولین مصراع غزل ملّ (450: 1369؛ معین، 178

 «.اولهاأال یا ایها الساقی أدر کأساً و ن/ دا بِمُشتاقیحَیاتا دِل مَیا باقی بِنوشین» :استاشاره کرده

بخش دل عاشق حیات ،عشق که حقیقی است بادۀ جاودانیِ] (2/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی)

 ااست؛ ساقیا آن باده را به مشتاقان بنوشان و هان، ساقیا جام باده را به گردش درآور و به م

دل را که مرده بود حیاتی ز نو » :ستاهم مشابه دیدگاه مال را چنین بیان کرده حافظ [.بده

 (117: 1387)حافظ شیرازی،  «.اش در مشام رفتتا بویی از نسیم می/ رسید

     ها و مایة اتحاد و جامع همة مقصود نهایی تمامی انسان ،عشق اتحاد:ماية  ،عشق -و

ود. شمقصود تمام قشرها و مذاهب به یك حقیقت واحد ختم می ،هاست. در راه عشقمسلك

نب مسلمان وجه از جااین ت که کندوقتی توجه انسان به عشق حقیقی باشد، دیگر فرقی نمی

مام در وجود ت ،عشق الهی ،بنابراین ؛ورای قشر و ظاهر امور است ،زیرا عشق باشد یا کافر

 .مت اسالئت کفر باشند و برخی در هیئها در هیه شده، هرچند برخی از آنها نهادینانسان

هَردو » :استچنین سروده ،دربارۀ این موضوع املّ (408، 406: 1365مرتضوی، ن.ک: )

 «.بُودونابُود کویَكِن أف چِه ثَواب وچِه عِقاب/ کُفرایمان وچِهتَه نهَ مِحرابِ چِهبِرهِینِ

گاه و مقصود مسلمان و ابروی تو قبله دو !ای محبوب] (64/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی)

قاب ثواب و ع ،بنابراین ؛در این میان یكسان است ،کافر است و وجود و عدم کفر و ایمان

کس طالب یارند همه» :استهم دربارۀ موضوع مذکور چنین سروده حافظ [.معناستهم بی

: 1387شیرازی،  )حافظ «.چه کنشت ست چه مسجدا جا خانة عشقهمه /چه هشیار و چه مست

112) 
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ــق:   هان ز:  ــمولی عش ــق ا و حافظ معتقدند که عالوه  ملّ ش در فطرت تمام  ،بر اینكه عشـ

سان  سلكی     ان سی در هر م شده و هر ک ست      ،ها نهادینه  شق ا صل به حقیقت واحد ع   در ،مت

ــق حقیقی وجود دارد و د ،اعم از جمادات ،های دیگرپدیده ــان هم این عش ر وجود جز انس

  ای از عشق حقیقیجلوه ،جماداتی اعم از کوه و خورشید و ماه ،بنابراین ؛شودمیهم متجلی 

ستند  ضوی،  ن.ک: ) .ه شوق    تجلّ مال (172: 1384میر قادری، ؛ 406: 1365مرت شق و مع ی ع

صف کرده  ،های جهانحقیقی را بر پدیده ست چنین و شتَك   » :ا ژِ وادیِی أیمَنِی دِلبَر نِزام أنگُ

ــلی) «.نوار و بَرقِن أو تَجَلّابُون دِ طُورِیداأکو خوش/إظهار کِر  (47/ 1: 1987، الزفنكی القامش

شتان خود ر نمی] شكار کرد؟ زیرا اا در وادی دانم که آیا محبوب یكی از انگ رها و نو یمن آ

ــیاریبرق ــد ،های زیبا و بس ــكار ش   ،هم طبق دیدگاه خود حافظ [.در کوه طور متجلی و آش

ــیف کرده تمام دو عالم را تجلی ع ــوق توص ــق و معش ــتش هر دو عالم یك فروغ روی  »:اس

 (494: 1387)حافظ شیرازی،  «.گفتمت پیدا و پنهان نیز هم/ اوست

 راه عشقسلوک هاس دشوارس -2-4-2
نوعی سلوک است و هرکسی توان به  ،ا و حافظعشق از نظر ملّ نمايی عشق:آسان-الف 

ت، کار آسانی اس ،کردن راه عشقطی که کنندرساندن آن را ندارد. برخی تصور میسرانجام

در  ،راه و کار عشق ،بنابراین ؛ت از هزاران خطر و سختی و ناکامیپر اس ،که این راهحالی در

ا و هگونه نیست و دشواریاین ،ولی در حقیقت نماسترسد و آسانآسان به نظر میآغاز 

 (173: 1384میر قادری،  و 407: 1365مرتضوی، ن.ک: ) .شودمشكالت آن بعداً آشكار می

   نمایی عشق اشاره به آسان ،اول دیوان حافظا با تضمین مصراع دوم اولین بیت غزل ةمل

که عشق آسان نمود اول ولی افتاد / دِزانی رود و عود أوَل چه ئافیتِن سُرود أوَل» :استکرده

ای که لین نغمهو عود اودانی که رود آیا می] (4/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.هامشكل

ار ولی بعداً دشو نمایدکه: عشق در آغاز آسان می این بود، اولین نوای آنها سردادند چه بود؟

ا مصراع دوم آن را تضمین کرده، در ابیات دیگری بر بیتی که ملّ حافظ نیز عالوه [.شودمی

 گوهر ردمکه بُتمگف شدمعاشق می چو» :استبه موضوع مذکور پرداخته ،مانند بیت زیر

 (161: 1387)حافظ شیرازی،  «.داردفشان دریا چه موج خون ندانستم که این/ مقصود
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ت بسیار سخ ،های راه عشقمشكالت و دشواری هاس عشق:ناپذيرس دشوارسپايان -ب 

نها قطعاً با آ ،ی از سلوک عشق است و عاشق در این راهیجز ،هاپایان است. این دشواریبی و

شود که هیچ امید و در شرایطی سخت گرفتار می ،در راه عشق ،شد. عاشقرو خواهدروبه

 (176: 1384؛ میر قادری، 407: 1365مرتضوی، ن.ک: ) .تواند او را مدد کندفریادرسی نمی

 /شَفی ظُلمات و دَریایی ژِ موجان قَط خَبر نایی» :استچنین سروده ،مذکوردربارۀ موضوع  املّ

شبی تاریك ] (8/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.بایی عَجاجی وی شَفق داییشِكَستی کَشتِیا

سرشار از امواج خطرناک است و طوفان کشتی بادی را شكسته و هیچ  ،است و دریای عشق

-کشتی»:استسروده چنین ،بابهم در این  حافظ [.خبری نیز از نور و روشنایی نیست

 (7: 1387رازی، )حافظ شی «.باز بینیم دیدار آشنا راباشد که / شكستگانیم ای باد شرطه برخیز
ملزم اختیار عاشق نیست. این عشق  ،ورود عشق در دل عاشق هم اختیارزدايی عشق: -ج

ن قدرت انتخاب و نپذیرفت ،کند و عاشقدل عاشق را فتح می ،است که مانند سلطانی قاهر

ن.ک: ) .به اختیار انسان ندارد شود که ربطیامری فطری قلمداد می ،عشق ،بنابراین ؛ندارد

 حُسنا حَبیب و لُطفِ یار آفیتَه» :استچنین بیان کرده ،بابمال در این  (173: 1350بختیاری، 

: 1987 ،الزفنكی القامشلی« ).لو سَلب کر ژِی إختیار وی حُسنِ أف ایجاب دا/ دِل عِشقا غَدار

اختیار را  فخت که این عشقعشق نیرومندی را در دل اندا ،حسن و لطف محبوب] (16/ 1

ربارۀ حافظ هم د [.کندچنین تأثیری را ایجاب می ،این حسن و لطف ،از دل سلب کرد؛ البته

این  /ی خور که عاشقی نه به کسب است و اختیارمِ» :استموضوع مذکور را چنین سروده

 (422: 1387)حافظ شیرازی، .« موهبت رسید ز میراث فطرتم

اوضاع روحی و درونی او  ،پس از ورود عشق در دل عاشق قرارس در عشق:بی -د

 ،راریقبندد و شیدایی و بیشود. آرامش و شكیبایی از وجود عاشق رخت میدگرگون می

جان  صَبر و قَرارِم کو بِر» :استدربارۀ این موضوع چنین بیان کرده املّ شود.جایگزین آن می

/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.ر جان دَبِر و دِل تَباظُلمی وَه رَنگ کِی دِکِ/ و جَگَر هُور دِکِر

گونه ستمی بر من شد که رد کرد؛ اینصبر و قرار را از من سلب و جگرم را خُ ،عشق] (22

  :استهم دربارۀ موضوع مذکور چنین سروده حافظ [.جان و دل را هم از من سلب کرد
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 «.؟صبوری کدام و خواب کجا قرار چیست/ قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست»

 (3: 1387)حافظ شیرازی، 

و متعهد  بنده پایعاشق با وجود شیدایی و مشكالت عشق، وفاداران :وفايی معشوقبی -ه

ود، شهای عشق افزوده میهایی که به دیگر دشواریولی یكی از سختی معشوق خود است

پیمان  رغم اهمیت عهد وق است. علیبند نبودن معشوق به عهد و پیمان با عاشوفایی و پایبی

یان چنین ب ،یتبدر این  املّ .دهدمیهمیتی به این عهد و میثاق نعشق نزد عاشق، معشوق ا

ایِدَه چوُن فکان عَهد و پَیمانا بَری بِی/ یا أز مُشتریبِیژ أو شِرینا سُر پَری دُردانَه» :استکرده

به آن پری جذاب و شیرین که مانند  ،ای قاصد] (28/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.شُبهِ هَبا

 ؟م بستیمه که با م؛ کجاست آن عهد و پیمان گذشتهبگو که من خریدار تو هست ،دردانه است

        هم چنین  حافظ [.که مانند گرد و خاک از بین رفت و هیچ سودی برای ما نداشت

 «.تدل که جای فریاد اسبل بیبنال بل/ نشان عهد و وفا نیست در تبسّم گل» :استسروده

 (54: 1387)حافظ شیرازی، 

عاشق اهمیت چندانی برای معشوق ندارد.  ،در این عشق :تو هی معشوقاستغنا و بی -و

پرسد و جویای او نیست. استغنای عشق و احوالی از اوضاع پریشان عاشق خود نمی ،معشوق

ق کند، معشوهرچه اظهار نیاز می ،شقهم است. عا دو امر متضاد با ،معشوق و نیازمندی عاشق

ن.ک: )دهد. نمیبه عاشق را به او توجه توجهی به او ندارد و شكوه و جالل او اجازۀ 

 پِرسی قَطلِكَلبِ آستانِ خُوه نَه» :استچنین سروده ،بابدر این  املّ (404: 1365مرتضوی، 

 (42/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.گُلونا اِینَه بیرِی أم دَفِی نِیچیر و رافِیدا حَبیب جارَک

بار هم احوالی از سگ آستان خود نپرسید؛ گویا به ذهن او خطور هرگز محبوب حتی یك]

          چنین بیان را هم موضوع مذکور حافظ [.کند که ما را همراه خود به شكار ببردنمی

، )حافظ شیرازی «.اللآه از این کبریا و جاه و ج/ نگردترک ما سوی کس نمی» :استکرده

1387 :409) 

اع مانع دیدار و وصال است و تا اوض ،توجهی معشوق به عاشقبی :نیرنگ و ستیز رقیب -ز

ی از ابیات در بسیار ،ا و حافظعاشق بایستی در فراق و هجران معشوق بماند. ملّ ،گونه باشداین
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 ،باند. رقیوق دانستهعلت این هجران را تلبیس و دشمنی رقیب و مراقب معش ،دیوان خود

و عاشق را در  کندمیو معشوق هم به نیرنگ او گوش  شودمانع دیدار عاشق و معشوق می

متوجه رقیب و مسبب هجران  ،های عاشقبرخی از آه و ناله ،بنابراین ؛گذاردفراق باقی می

وانِ مِن رُوح و رَ»: اعتقادی چنین دارد بابدر این  املّ (403: 1365مرتضوی، ن.ک: ) .است

، زفنكی القامشلیال) «.غَریب تَرکا دِلِ أحباب دارَنجیدَه کِر مِسكین/ حَبیب دیسا بِتَلبیسا رَقیب

دوباره با توجه به تلبیس و نیرنگ رقیب و  ،محبوب که روح و جان من است] (17/ 1: 1987

 [.نكرد داران خود رامراعات دل دوست ق مسكین و غریب خود را رنجاند وعاش ،مراقب خود

چون بر حافظ خویشش نگذاری » :استچنین بیان کردهباره اینهم دیدگاه خود را  حافظ

 (408: 1387)حافظ شیرازی،  «.ای رقیب از بر او یك دو قدم دورترک/ باری

در فراق معشوق و اشتیاق دیدار او دائماً  ،عاشق: خیال معشوق، يار همیشگی عاشق - ح

پیوسته در ذهن و جلوی چشمان عاشق است و اجازۀ  ،شوقخواب است. خیال معشیدا و بی

ن بَشَر أو بُو لِمِقَدا نُوریننازِک» :استچنین سروده ،بابدر این  ادهد. ملّخوابیدن به او نمی

 (18/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.خواب دادینا خَیالِ هَر سَحَر ناف دیدَۀ بی/ نَقشِ بَصَر

نقش چشمان من شده و دیدن خیال او هر  ،قامتورانی و ظریفخیال محبوب، آن انسان ن]

هم چنین اعتقادی دربارۀ موضوع  حافظ [.خواب من استسحرگاه در میان چشمان بی

حافظ ) «.زدمخواب میارگاه دیدۀ بیکبر / دمنقش خیال روی تو تا وقت صبح» :مذکور دارد

 (433: 1387شیرازی، 

 عشق ملزومات و ضروريات سلوک -2-4-3
ه كندر باال گذشت، عشق گذشته از ایچنان که  پیر: وچرا در برابرچونتسلیم بی -الف

 ،برای سلوک این راه ،بنابراین ؛هایی نیز در پی دارداالست، سختیامری مقدس و و

ن زیرا بدون ای ق بایستی به آنها توجه و عمل کندضروریات و لوازمی باید باشد و عاش

؛ 408: 1365مرتضوی، ن.ک: ) .صد و حقیقت عشق ناممكن استرسیدن به مق ،ضروریات

کردن این راه را دانند و طیق را سلوکی آسمانی میعش ،ا و حافظملّ (450: 1369معین، 

ق به دانند. عاشنیازمند راهنمایی و ارشاد پیر و مرشدی که به حقایق و معارف آگاه است، می
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عشق مدد  بایستی از پیر راه ،بنابراین ؛شق برسدتواند به مقصد عنمی ،تنهایی و بدون مرشد

یر بِقرآنی بِآیاتی اگر پ» :استچنین سروده ،بابدر این  املّ طلبد و از او اطاعت محض کند.

 (7/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.بیژِت سجده بِن التِه مریدین وی دَبِن قاتیبَه /خراباتی

رابات به مریدان دستور دهد که بر بت الت سجده سوگند به قرآن و آیات آن که اگر پیر خ]

سجاده  یبه مِ» :استدر این مورد چنین سروده حافظ [.کنندببرند، آنها فوراً از پیر اطاعت می

فظ )حا «.هاخبر نبود ز راه و رسم منزلکه سالك بی /رنگین کن گرت پیر مغان گوید

 (1: 1387شیرازی، 

رسید که ای خواهدبه مرحله ،کردن راه عشقیدر ط ،عاشق گذشتن از  ان خود: -ب

زیرا هدف و  را فدای دیدار و وصال معشوق کند باید از جان خود هم دریغ نكند و آن

 .تنها معشوق است و اوست که در حكم جان و روح عاشق است ،مقصود عاشق از زندگی

عِلمِ تَه مَعلومَه ژه لِبالِ » :استچنین سروده ،بابدر این  املّ (404: 1365مرتضوی، ن.ک: )

، شلیالزفنكی القام) «.دِی جان بِت دِ قَستا وَصل و دینِیدافِدایِ جانِ مَه/ ژینِی مِن تو مَقصودی

تو  ،در دایرۀ علم تو کامالً آشكار است که مقصود ما از زندگی !ای محبوب] (52/ 1: 1987

م ه حافظ [.را فدا کردبایستی جان  ،جان ما هستی و برای وصال و دیدن جان ،هستی. تو

         صدف سینة حافظ بود / جان به شكرانه کنم صرف گر آن دانة دُر» :استسروده چنین

 (391: 1387)حافظ شیرازی،  «.گهشآرام

دچار غرور شود و نازیدن به علوم عشق عاشق نباید در راه : ا تناب از خودبینی -ج

ق كه در برابر حقیقت عشبر این عالوه ،ین علومزیرا ا او را از دایرۀ عشق بیرون کند ،ظاهری

: 1365، مرتضوین.ک: ) .شوندراحتی نابود میسودمندند، پایدار هم نیستند و بهارزش و نابی

بِحُبابِی مَبَه مَغرور وُهَه سَرگَشتَه » :استچنین سروده ،بابدر این  املّ (450: 1369معین،  و 404

به  !اای ملّ] (63/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.دَه سَرگَشتَه حُباببا فِبَرکَفتیَه وِی بَیهُ/ ماَل

در آن داخل شده و بیهوده بر سر دریای  ،باد زیرا ظاهری مغرور و متحیر مشو حباب علوم

د فكر خود و رای خو» :استچنین بیان کردهرا موضوع این هم  حافظ [.عشق سرگردان است

 (675: 1387، )حافظ «.مذهب خودبینی و خودرایی کفر است درین/ در عالم رندی نیست
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د و های آن بجنگقدم باشد و با دشواریثابت ،عاشق بایستی در راه عشق ت قدم:اثب -د

م المت عواقطعاً با م ،ای سستی نكند. عاشقانی که سرمست از بادۀ عشق حقیقی هستندلحظه

رزشی برای سرزنش آنها قائل ا ،ولی الزم است که عاشق رو خواهند شدو ظاهربینان روبه

.ک: ن) .نشود و به آنها توجهی نكند و راه عشق را ادامه دهد و پیوسته از بادۀ عشق بنوشد

گُوش بِعامِی مَدَه تَرکِ »:استچنین سروده املّ (175: 1350بختیاری،  و 410: 1365مرتضوی، 

ای عاشق  ] (24/ 1: 1987، شلیالزفنكی القام) «.أکثرهم فی غُمی أغلبهم فی عَمی/ مَدامِی مَدَه

جه باش و توو بی گوش نكن ،اندکه بویی از عشق نبرده الناسبه عوام !و سالك راه حقیقت

ه کنه عشق و ب بصیرت هستندگمراه و بی ،ثر آنهااک زیرا وشیدن شراب عشق را ترک نكنن

باده » :استکردهچنین بیان  ،هم دیدگاه خود را دربارۀ موضوع مذکور حافظ [.اندپی نبرده

)حافظ شیرازی،  «.؟اعتبار سخن عام چه خواهد بودن/ خور غم مخور و پند مقلد منیوش

1387 :533) 

شیدایی  ،شقزیرا ع اجتماع عشق و صبر ناممكن استشکیبايی نسبت بب فراق معشوق: ه: 

یش اهرچند بر ،ولی عاشق راه عشق برددارد و شكیبایی را از بین میقراری را درپیو بی

ار او و زیرا گشایش ک بسیار صبور باشد ،های فراقدشواریدشوار است، بایستی در برابر 

 :چنین سروده ،بابدر این  املّ (450: 1369معین، ن.ک: ) .صبر است گرودر  ،وصال معشوق

 جِهِی صَبرِی نَما چَندان فَرَج مِن دی دِ/ زَهی دَردِی مَزِن فِرقَت جَگَر سُوت آتَشِی دا دِل»

جگرم را سوخت  ،شگفتا که درد بزرگ هجران] (54/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.صَبرِیدا

 ،گشایش است و وصال ،هم در صبر ولی باز به دل هم رسید؛ جای صبری نمانده و آتش آن

مرا چارۀ  صبر است» :استموضوع مذکور را چنین بیان کرده حافظ [.در گرو شكیبایی است

 (56: 1387، )حافظ «؟ون صبر توان کرد که مقدور نماندستچ/ هجران تو ولیكن

شكیبا و  م،ه شق بایستی در برابر جفای معشوقعا نسبت بب  فاس معشوق: بردبارس -و

را در  آتش عشق ،قدم باشد. او نباید بردباری خود را از دست دهد و نباید جور معشوقثابت

سار » :استچنین سروده ،بابر این ا دملّ (411: 1365مرتضوی، ن.ک: ) .وجودش سرد کند

 «.عِشقِ طَبعَت نارَه هِنگِی دِی بِه چِت دِژوار بِت/ یَكدِبِت دِل ما بِه صَد جور و جَفایان ذَرَه
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با صد ستم و جفای محبوب  ،حرارت دل مااز ای هذرّآیا ] (111/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی)

دتر دشوار و شدی ،د که هرچه پیش برودطبیعت آتش را دار ،شود؟ عشق در حقیقتسرد می

از ثبات خودم این نكته خوش » :استچنین بیان کردهرا حافظ هم موضوع مذکور  [.شودمی

 (424: 1387، )حافظ «.در سر کوی تو از پای طلب ننشستم/ آمد که به جور

 لدر گرو تالش فروان است. عاشق برای نیل به سرمنز ،رسیدن به مقصود تالش مستمر: -ز

تالشی  ،های سستی نكند. در این رابایستی پیوسته جهد و کوشش کند و لحظه ،قی عشقیحق

ن، معین.ک: ) .دادتمر عاشق نباشد، وصالی رخ نخواهدروز الزم است و اگر سعی مسشبانه

إی فِه خِضرِیرا دِفیِت آفا حَیاتِی بِت » :استچنین سروده ،بابدر این  املّ (449 -450: 1369

 (75/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.دِی بِسَعی و جَهدِ یَكسان بِن لِبالِ وِی رُوز و شَب/ نَصیب

 است، بایستی در سعی عشق مندی از آب حیاتکسی که خواستار همراهی با خضر و بهره]

 هم دربارۀ موضوع مذکور چنین حافظ [.شب و روز نزدش یكسان باشد ،و جهد برای وصال

 «.هرکه را در طلبت همت او قاصر نیست/ دست بر آن سرو بلندش برسدعاقبت » :استسروده

 (98: 1387، )حافظ

جز عشق  اعتنایی به اموریبر تالش مستمر، بی عالوهاعتنايی بب امور غیر از عشق: بی - ح

هم برای عاشق الزم است. عاشق بایستی تمام همت و توجه خود را معطوف عشق و معشوق 

 از مسیر اصلی خود منحرف شود ،اعم از اموال دنیوی ،توجه به هیچ امریخود کند و نباید با 

ترین و واالترین ثروت برای عاشق است و تعلقات بزرگ ،زیرا وصال و رضایت معشوق

در این  املّ (421: 1365مرتضوی، ن.ک: ) .اهمیت هستندارزش و کمدر برابر آن بی ،دنیوی

اهان دا عَطایا پادِش/ کِتفِیت دِی مَیلِ سیم و زَر نَهبَهبَندَۀ باخوی » :استچنین سروده ،باب

بندۀ عاشقی که خواستار خرسندی ] (110/ 1: 1987، الزفنكی القامشلی) «.حَدُّ و إژمار بِتبِی

 ،مار پادشاهانشنباید رغبتی به سیم و زر داشته باشد تا عطایای فراوان و بی ،ارباب خود باشد

نعیم هر دو جهان پیش » :استچنین بیان کرده را وضوع مذکورهم م حافظ [.نصیب او شود

 (346: 1387)حافظ شیرازی،  «.که این متاع قلیل است و آن عطای کثیر/ عاشقان به جوی
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 گیرسنتیجب -3

ات حافظ بر اغلب سرایندگان پس از او، امری آشكار است. در این تأثیر فراگیر افكار و غزلیّ

و است شدهههم کشید کرمانجیتأثیر اندیشة حافظ به ادبیات  روشن شد که گسترۀ ،پژوهش

و  در غزلیات خود متأثر ،کرمانجیسرای ادبیات ترین غزلعنوان برجستهبه ،ای جزیریملّ

 ،مقتبس از ذهن و اندیشة حافظ در غزلیات اوست. مفهوم عشق در غزلیات این دو سراینده

ارد و دحافظ و مال وجود غزلیاتو انسانی در اشتراکات بسیاری دارد. دو نوع عشق روحانی 

 است. به دو نوع بادۀ آسمانی و زمینی هم اشاره شده

اه های رهای عشق، دشواریا در شرح و تفسیر سه محور عشق، یعنی مفهوم و ویژگیملّ

عشق  ،ااز دیدگاه حافظ و ملّ است.پذیرفته تأثیراز حافظ  ،عشق و ضروریات سلوک عشق

یب راحتی نصاست، موهبتی ازلی و ابدی است، بهل، سرچشمه و حقیقت هستی در محور او

ترین وسیلة تطهیر روح شد، به عاشق ارزش و ثروت خواهد بخشید، عالیهرکس نخواهد

ق عش .هاستها و مسلكبخش دل است، مقصود نهایی و مایة اتحاد تمام انساناست، حیات

ولی مشكالت و  رسدنظر میآسان به  ،آن کردندر محور دوم، نوعی سلوک است که طی

سی هر ک و ها وجود نداردنجاتی از این سختیپایانی دارد، هیچ راه های بسیار و بیسختی

ل و غارتگر د ،کنداحوال عاشق را دگرگون می ،عشق .نیستالیق آگاهی از این مشكالت 

ن آکردن ت که طیعشق در محور سوم، راهی اس .کنداختیار عاشق را سلب می و جان است

نیازمند راهنمایی مرشد است، عاشق باید از جان خود هم دریغ نكند، دچار غرور از علوم 

 و دخبران توجهی نكند، به مالمت بیقدم باشظاهری خود نشود، در پیمودن راه عشق ثابت

 .شكیبا و صبور باشد
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