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بیدکی1

چکیده
در مقالة حاضر ،موضوع و مفهوم عشق در غزلیات حافظ شیرازی و ملّای جزیری بررسی شده تا
اینكه نخست ،تأثیر فراگیر افكار و اشعار حافظ در ادبیات کرمانجی را بویژه در غزلیات ملّای جزیری
نمایان و سپس ،شخصیت ملّا معرفی و میزان تأثیر او از حافظ را در مقولة عشق بررسی تطبیقی کنیم.
در مرحلة نخست ،توضیح مختصری دربارۀ گویش کرمانجی ،شخصیت حافظ و ملّا و پیشینة عشق
در ادبیات فارسی و کرمانجی دادهشده ،سپس،موضوعات مربوط به مفهوم عشق از غزلیات دو شاعر
مذکور استخراج شده و پس از تبیین و تطبیق مطالب ،بهعنوان نمونه به ابیاتی از حافظ و ملّا استناد
شدهاست .بدنة اصلی مقاله ،متكّی بر سه محور ماهیّت و ویژگی عشق ،دشواریهای راه عشق و
ضروریّات سلوک عشق است .در غزلیات این دو شاعر ،نخست ،ماهیّت و ویژگیهای واالی عشق
توصیف شده ،سپس ،مراحل و مقامات عاشق در سلوک راه عشق ترسیم شده و در پایان ،ضروریاتی
هم برای گذر از سختیهای عشق و نیل به وصال معشوق ذکر شدهاست .بهطور کلی ،ملّا به پیروی
از حافظ ،عشق را سرچشمة هستی و موهبتی ازلی و ابدی میداند؛ این عشق ،نوعی سلوک سرشار
از خطر و سختی است که هرکسی لیاقت آگاهی از آن را ندارد .هچنین ،سلوک این راه پرخطر
نیازمند پیروی از پیر یا مرشد و گذشتن از جان خویشتن است.
واژههاس کلیدس :تأثیرپذيرس ،عشق ،حافظ شیرازس ،ملّاس زيرس.

 - 1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهدh.bidaki@mail.um.ac.ir :
تاریخ دریافت مقاله1393 /11 /17 :
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 -1مقدمب
سخن از تأثیر و تأثرات شاعران و نویسندگان یك زبان بر زبان یا زبانهای دیگر ،یكی از
موضوعات الزم و مفیدی است که در حوزۀ ادبیات تطبیقی قابل بررسی است .ادبیات فارسی
با پیشینة دازدامنی که از آن سراغ داریم ،بیشترین تأثیرات را بر ادبیات دیگر زبانها ،خصوصاً
ادبیات کرمانجی داشتهاست .ادبیات منظوم کرمانجی ،بهشدّت متأثر و مقتبس از آثار شاعران
مشهوری چون فردوسی ،سعدی ،مولوی و خصوصاً حافظ در ادبیات فارسی است .در این
میان ،حافظ و غزلیّات او ،تأثیرات بیشتری بر ذهن و زبان شاعران کرمانج داشته ،طوریکه با
اندکی دّقت میتوان رد پای موضوعات و مفاهیم غزلیّات حافظ را در اشعار شاعران کرمانج،
خصوصاً در غزلیات ملّا احمد جزیری ،تحلیل و بررسی کرد .عشق از جمله موضوعات
بااهمیّت و تاثیرگذار در غزلیّات حافظ است که ملّا احمد جزیری در غزلیاتش ،بیشترین
توجه و تمرکز خود را نسبت به آن معطوف ساختهاست.
 -1-1بیان مسئلب
عشق ،کهنترین و در عین حال ،پیچیدهترین مضمون ادبیات غنایی است که مورد توجه
بیشتر صاحبقلمان کهن و نو ،اعم از شاعران و نویسندگان قرار گرفته ،بهطوریکه مرز
فرهنگها و اقلیتها را درنوریده و به یك موضوع جهانی تبدیل شدهاست .ملّای جزیری،
یكی از شاعران مطرح و معروف ادبیات کرمانجی است که دیوان اشعاری از او باقی مانده و
عشق ،یكی از موضوعات و مفاهیم کلیدی در اشعار اوست و شاعر در این مقوله ،بهشدت
متأثر از ذهن و زبان حافظ در غزلیات اوست .با مطالعه و تورّق اشعار حافظ و ملّا ،درخواهیم
یافت که در غزلیات این دو شاعر ،عشق در سه محور موضوعی ماهیّت و ویژگی عشق،
دشواریهای راه عشق و ضروریات سلوک عشق ،اشتراکات بسیاری دارد و این امر ،نفوذ
اندیشة حافظ در ادبیات کرمانجی و بویژه افكار و غزلیات ملّا را آشكار میسازد.
 -2-1پیشنیة تحقیق
تا جاییکه نویسنده جستوجو کردهو اطالع دارد ،تاکنون تحقیقی تطبیقی با محوریت عشق
در غزلیات حافظ و ملّا انجام نشدهاست ولی اغلب حافظپژوهان ،مانند عبدالحسین
زرینکوب در «از کوچة رندان» ،منوچهر مرتضوی در «مكتب حافظ» ،محمد معین در «حافظ
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شیرینسخن» ،احمدعلی رجایی بخارایی در «فرهنگ اشعار حافظ» و دیگران ،در کنار
موضوعات مختلف مربوط به حافظ و اشعار او ،به موضوع عشق هم پرداختهاند .پایاننامة
کارشناسی ارشدی هم با عنوان «مقایسة جلوههای عشق در اشعار حافظ و ابن فارض» ،در
دانشگاه فردوسی مشهد با راهنمایی دکتر سیدحسن سیدی ،در سال  ،1387دفاع شده که از
همة آنها بهره بردهایم؛ هرچند صریحاً و مستقیماً به بررسی و تطبیق محتوایی موضوع عشق
در غزلیات حافظ و ملّا با توجه به سه محور مذکور در چكیده (ماهیّت و ویژگی عشق،
دشواریهای راه عشق و ضروریات سلوک عشق) ،نپرداختهبودند.
 -3-1ضرورت و اهمیت پژوهش
حافظ ،یكی از شاعران مشهور و محبوبی است که گسترۀ تأثیر او در ذهن و زبان بیشتر
فرهنگها و قومیتهای ایرانی و غیرِ ایرانی انكارناپذیر است و تحقیق و بررسی دربارۀ این
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،امری الزم و مفید محسوب میشود .تأثیر اندیشههای حافظ بر
ادبیات عربی و ترکی ،امری آشكار است و در این میان ،زبان و ادبیات کرمانجی هم عالوه
بر اینكه متأثر از افكار و عالیق عامة کرمانجهاست ،از اندیشه و غزلیات شاعران فارسیزبانی
مانند حافظ هم اقتباس پذیرفتهاست.
ملّای جزیری ،یكی از شاعران پیشکسوت ادبیات کرمانجی است که مقوله و موضوع
عشق ،در دیوان اشعار او نقشی برجسته دارد .موضوعات و مفاهیم مربوط به عشق در دیوان
ملّا ،بهشدت متأثر از افكار حافظ است و الزم و ضروری است تا موضوع عشق ،در دیوان دو
شاعر بررسی و تحلیل شود .اهمیت نگارش مقاله در این است که اوالً ،نفوذ افكار و غزلیات
حافظ در زبان و ادبیات کرمانجی روشن خواهدشد؛ ثانیاً ،مخاطبان با یكی از شاعران
کرمانجزبان متأثر از افكار حافظ آشنا خواهندشد؛ ثالثاً ،اشتراکات اندیشگانی حافظ و ملّا
دربارۀ عشق ،روشن و تأثیر و اقتباس ملّا از حافظ بررسی خواهدشد.
 -2بحث
محققان متأخر ،قلمرو پژوهش در ادبیات تطبیقی را در شش حوزۀ کلی تقسیمبندی کردهاند
که روابط ادبی ،یكی از این حوزههاست و مبنای این مقاله بر آن استوار است .روابط ادبی،
خود مشتمل بر چند زیرشاخه است که مهمترین آنها ،تأثیرات و تشابهات ادبی است .در
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زیرشاخة اول ،تأثیر یك نویسنده بر یك یا چند نویسندۀ دیگر و یا تأثیر چند نویسنده بر یك
نویسنده از فرهنگی متفاوت ،قابل بررسی است .این نوع تأثیرات ،گاه مستقیم و از طریق
مطالعه و آشنایی یك نویسنده با آثار نویسندۀ دیگر صورت میگیرد و گاه غیرِمستقیم و از
طریق ترجمة آثار او( .ن.ک :انوشیروانی )17 -18 :1389 ،در زیرشاخة دوم ،شباهتهایی
بین دو یا چند اثر ادبی وجود دارد که هیچ ارتباط زمانی و مكانی بین نویسندگان آنها وجود
ندارد و این شباهتها ،ممكن است ناشی از ماهیت یكسان موضوع نزد ملل مختلف باشد.
(ن.ک :همان)22 :
 -1-2مختصرس دربارۀ زبان کردس و گويش کرمانجی
زبان کردی ،یكی از شاخههای کهن زبانهای ایرانی-آریایی است که نزدیك پانزده تا بیست
میلیون کُرد با آن سخن میگویند .گسترۀ پراکندگی کردها در جهان ،اغلب متمرکز در
بخشهایی از کشورهای ایران ،عراق ،ترکیه ،سوریه و شوروی است .زبان کردی،
گویشهای متعددی دارد و بهطور کلی ،مشتمل است بر سه گویش .اولین و مهمترین گویش
کردی ،مربوط به گروه شمالی است که نزدیك به دوازده میلیون کرد با این گویش تكلّم
میکنند و مشتمل است بر دو گروه غربی و شرقی؛ گویش گروه غربی ،به کرمانجی معروف
است و در میان کردهای ترکیه و سوریه و لبنان و آذربایجان غربی و شمال خراسان رایج
است و گویش گروه شرقی به «بادینانی» موسوم است و در میان کردهای شوروی و شمال
غربی عراق و موصل کاربرد دارد .دومین گروه گویش کردی ،مربوط به گروه مرکزی است
و در شمال شرقی عراق و کردستان ایران مرسوم و به «سورانی» معروف است .سومین گروه
گویش کردی ،مربوط به گروه جنوبی است و از تعدادی گویش متفاوت و ناهمگون مانند
کرمانشاهی ،سنجابی ،کلهری ،لكی و ...تشكیل شدهاست( .ن.ک :بلو)541 -554 /2 :1387 ،
 -2-2معرفی حافظ و ملّا و ديوان غزلیّات آنها
موالنا شمسالدین محمد خواجه حافظ شیرازی (م ،)792 .یكی از بزرگترین غزلسرایان
فارسیزبان ایرانی است که در آغاز سدۀ هشتم در شیراز به دنیا آمد .از آغاز زندگی این
شاعر بلندمرتبه ،اطالعات معتبر و دقیقی وجود ندارد؛ جز مقدمهای که دوست و همدرس
او ،محمد گلاندام ،بر دیوان اشعار او افزوده که در این مقدمه هم اطالعاتی دربارۀ زندگانی
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حافظ ذکر نشدهاست .حافظ ،سالیان دراز در پیشگاه استادان ادب فارسی و عربی و سرآمدان
تفسیر قرآن و حكمت و کالم اسالمیف به ارادت حضور یافته و با آن ذهن وقاد و قریحة
خداداد ،سرمایهای گرانقدر از فضل و فضیلت اندوخته و قرآن کریم را با چهارده روایت
آن ازبرکرده و تخلص شاعرانة خود را به همین مناسبت ،حافظ برگزیده و از کالم خدا
نكتهها آموخته و گفتهاست( .ن.ک :خطیب رهبر :1387 ،بیست و پنج -تا بیست و شش)
غزلیات حافظ سرشا ر از مفاهیم و مضامین عاشقانه و عارفانه و توأم با صنایع بالغی و
معلوماتی از منابع دینی و عرفانی و علوم مختلفی است که از زمان خود حافظ تاکنون ،در
میان مردم رایج است .شاعران فروانی از زمان حافظ به بعد ،در استقبال و پیروی از غزلیات
او طبعآزمایی کردهاند .در سدۀ نهم و دهم ،فارسیسرایی مانند بنایی هروی (م )918 .دیوان
غزلیاتی را در پیروی از غزلیات حافظ ترتیب داد .گسترۀ تأثیر غزلیات حافظ به ادبیات ترکی
نیز کشیده شد ،بهطوریکه ترکیسرایی مانند امیر علیشیر نوایی (م ،)906 .در دیوان فارسی
خود مكرراً متأثر از غزلیات حافظ بود و ابیات بسیاری را در جواب ابیات او سرود .نفوذ
افكار و غزلیات حافظ در ادبیات کرمانجی هم آشكار است و یكی از شاعران کرمانجزبانی
که بهشدت متأثر از افكار حافظ بوده ،احمد جزیری است.
احمد جزیری ،متخلص به ملّا (و بعضاً نشانی) ،از شاعران بزرگ زبان و ادبیات کرمانجی
است که دیوان اشعار او به گویش شمالی غربی زبان کردی ،یعنی گویش کرمانجی ،باقی
است و چندین بار تصحیح و چاپ شدهاست .متأسفانه دیوان اشعار این شاعر بلندمرتبة
کرمانجزبان در میان کردهای ایران و بویژه کرمانجهای خراسان ،ناشناخته و گمنام است و
اندک شهرتی هم که نصیب آن شده ،نتیجة زحمات کردهای خارج از ایران است.
ملّا احمد از مردمان بوتان (جزیر کنونی) ،شهری واقع در دامنة کوه جودی ،در کردستان
ترکیه است .محققان و مورخان ادبی کرد ،برای تاریخ تولد و فوت ملّا تاریخهای متعددی
را ثبت کردهاند که از میان آنها میتوان به گفتة مصحح دیوان ملّا دربارۀ تاریخ فوت او در
سال  1050اعتماد کرد .این استنباط ،بر اساس مادۀ تاریخی است که فقی تیران ،شاعر معاصر
مال ،دربارۀ مرگ او سروده و به حساب ابجد ،برابر است با سال  .1050دربارۀ زندگانی مال
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هم روایات متعددی وجود دارد؛ از جمله اینكه ،ملّا از عشیرۀ کرد بُختی و از خاندان علم و
فضیلت بوده ،نخست نزد پدرش ،شیخ محمد ،علوم اولیه را فراگرفته ،سپس ،جزیر را ترک
کرده و برای تحصیل علم ،به مناطق کردنشین دیگری ،مانند هكاری و دیار بكر و عمادیه،
سفر کرده و پس از کسب دانش ،از «ملّا طه« اجازۀ منبر گرفته و به جزیر بازگشته و به تدریس
و موعظه پرداخته و پس از مدتی به شهر حصن کیفا رفته و تدریس را در آنجا دنبال
کردهاست ولی پس از چندی ،تدریس و موعظه را رها کرده و به سلوک عرفانی و ریاضت
و عبادت پرداختهاست( .ن.ک :روحانی ،194 :2011 ،الصویرکی 723 :2006 ،و ژابا:1277 ،
)13 -14
ماجراهای متنوع دیگری هم دربارۀ ملّا در منابع ثبت است که ذکر و تحلیل آنها به درازا
میکشد؛ همین اندازه کافی است که از آنجاکه ملّا در اشعار خود به حافظ و جامی اشاره
کرده و در سال  1050درگذشته ،بایستی او را از شاعران نیمة دوم سدۀ دهم و نیمة اول سدۀ
یازدهم دانست.
ملّا در غزلیات کرمانجی خود ،بسیار متأثر از افكار حافظ در غزلیات اوست .این تأثیر و
اقتباس گاه آشكار است ،بهطوریکه اولین شعر دیوان خود را در قالب چهار مصراعی سروده
و پس از هر سه مصراع کرمانجی ،فوراً مصراعهای دوم اولین غزل دیوان حافظ را تضمین
کردهاست؛ این تضمین ،به اندازهای استادانه و به دور از تكلف ،در همان وزن اولین غزل
حافظ سروده شده که شگفتانگیز است .ملّ ا در هر چهار مصراع این غزل ،به گویش
کرمانجی مقدمة ورود به بحثی را فراهم میکند و سپس ،با مصراعی از اولین غزل حافظ،
آن را تكمیل میکند .عالوهبر تأثیرپذیری آشكار ملّا از حافظ در اولین غزل او ،ملّا مكرراً
در غزلیاتش آشكارا و لفظاً خود را پیرو حافظ که در نظر او آگاه به علوم ربانی و معارف
آسمانی است ،میداند .پس از تحلیل و بررسی غزلیات مّال و سنجش محتوای آن با غزلیات
حافظ ،روشن خواهدشد که ملّا در بسیاری از مضامین و حتی تصاویر مذکور در غزلیات
خود ،متأثر از فكر و ذهن حافظ در غزلیات است.
در این پژوهش ،از میان مباحث مشترکی که در غزلیات ملّا و حافظ وجود دارد و نشان

تأثیرپذیری ملّای جزیری از حافظ شیرازی در مضمون عشق

دهندۀ تأثر و اقتباس ملّا از حافظ است ،به موضوع پرمعنا و رایج عشق در غزلیات این دو
شاعر خواهیم پرداخت زیرا عشق ،اصلیترین موضوع مذکور در غزلیات حافظ و به تبع او،
در غزلیات مالست.
 -3-2پیشینة عشق در ادبیات فارسی و کرمانجی
پرداختن به موضوع عشق ،در دنیای اسالم پیشینهای دراز دارد و حتی احادیثی هم برای
تشویق انسان به عشقورزیدن منقول است .در طول تاریخ ،رساالت متعددی ،تخصصاً دربارۀ
عشق تألیف شده یا بخشی از آثار قدما ،مختص موضوع عشق بودهاست .آشنایی ایرانیان
قدیم با بحث عشق ،از آثار کسانی مانند ابن سینا ،هجویری ،شیخ اشراق ،اخوانالصفا و لیست
کتبی که در الفهرست ابن ندیم دربارۀ عشق معرفی شده ،آشكار است .طبقات مختلف
اجتماعی ،از فالسفه ،متكلمان ،مفسران و مترجمان گرفته تا شاعران ،صوفیه ،عرفا و بهطور
کلی تمام دستبهقلمان ،از آغاز تاکنون ،همگی در آثار خود گریزی به موضوع عشق
داشتهاند.
پیشینة عشق در ادبیات فارسی ،به زمان پیدایش اولین سرایندگان فارسیگو برمیگردد.
عشق از نوع انسانی و زمینی ،در اشعار شاعران سدههای نخست رایج بود و در سدۀ پنجم،
بهتدریج ،عشق عرفانی به وسیلة صوفیه وارد ادبیات فارسی شد و در کنار پرداختن به عشق
انسانی ،عشق الهی هم تاکنون در ادبیات فارسی کاربرد دارد؛ عشقی که از رودکی و فرخی،
از نوع انسانی آغاز شد و سنایی بهتدریج هیأتی الهی به آن بخشید و سپس ،عطار و و مولوی،
توجه به عشق الهی را قوت بخشیدند و سعدی ،توجه به عشق انسانی را و در نهایت ،حافظ
تلفیقی از عشق انسانی و الهی را در غزلیات خود به نمایش گذاشت و پس از او هم تاکنون،
سخن از عشق ،یكی از داغترین و مهمترین موضوعات رایج در ادبیات فارسی است( .ن.ک:
رجایی بخارایی1373 ،؛  589 -632و زرینکوب)177 -180 :1374 ،
پیشینة پرداختن به موضوع عشق در ادبیات کرمانجی ،به سدۀ پنجم میرسد .با اندکی
تورق و تأمل در اشعار علی حریری (م )471 .درخواهیم یافت که عشق در اشعار او ،محوریت
خاصی داشتهاشت .در اشعار ملّا احمد باتهای (م ،)896 .ملّای جزیری (م )1050 .و احمد
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خانی (م )1119 .هم رد پای عشق به چشم میخورد .به نظر نویسندۀ این پژوهش ،در گسترۀ
ادبیات کرمانجی ،عشق در غزلیات ملّای جزیری ،همان برجستگیای را دارد که عشق در
غزلیات حافظ در حوزۀ ادبیات فارسی.
 -4-2بررسی عشق بر اساي سب محور
پیام حافظ و مالّ در غزلیات آنها ،عشق است و همین پیام عشق ،باعث شده تا اشعارشان در
میان فارسزبانان و کردزبانان پایدار بماند .عشق در اندیشة این دو شاعر ،خالصة انسانیت
وجود است و تمام جهانبینی آنان مبتنی بر عشق است .عشق ،بارزترین بُعد اندیشگانی حافظ
و ملّاست و ابعاد دیگر تفكرات آنها هم ،حول محور عشق میگردد و به عشق مرتبط است.
عشق در نظر حافظ و ملّا ،در هر وجهی که باشد ،مایة کمال انسانی است زیرا انسان را با
معشوق ،پیوندی روحانی میبخشد و وجود او را در ماورای خود ،وسعت و افزونی عطا
میکند .عشق در غزلیات این دو شاعر ،از جهتی حاصل تجربة شخصی عاشقانة آنهاست و
از جهتی ،دستاورد مطالعه و کندوکاو در سخنان تمام کسانی است که پیش از حافظ و ملّا به
عشق پرداختهاند .دور از واقعیت نیست که معتقد باشیم ،همین آمیختگی تجربة شخصی
عشق ،با عصارۀ منابع پیش از حافظ و ملّا دربارۀ عشق ،باعث شدهاست که غزلیات آنها در
طول تاریخ ماندگار شود و اگر اینگونه نبود ،اشعار آنها یا به مخزنی سرشار از عواطف ساده
و طبیعی عاشقانة بدون پشتوانة اندیشگانی مستحكم ،تبدیل میشد یا به انباری از مباحث صرفاً
تئوریك بدون عاطفه و واقعیت.
اکنون پس از ذکر این مقدمات و مباحث ،عشق را با تكیه بر سه محور اصلی ،در غزلیات
حافظ و ملّا بررسی و تحلیل میکنیم و برای جلوگیری از اطناب ،از هر موضوع به یك بیت
نمونه از هر شاعر اکتفا میکنیم .باید توجه داشت که محورهای منتخب ،برای سلسله
بحثهای مربوط به عشق ،برگرفته از محتوای غزلیات خود ملّاست؛ به تعبیری ،ملّا در غزلیات
خود ،کلیّت عشق را در سه مرحلة اصلی بیان کرده و تأکید او بر توصیف احوال عاشق در
این سه مرحله است .ملّا اعتقاد دارد که محققشدن عشق ،نخست با توصیف و تبیین خاصیت
آن در ذهن و دل عاشق صورت میگیرد؛ یعنی ،نخستین جرقههای عشقورزی ،پس از
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آگاهی عاشق از کم و کیف عشق و معشوق زدهمیشود و بعد از آن ،عاشق قدم در وادی
عشقورزی میگذارد .در مرحلة دوم ،عاشق در همان بادی امر ،با دشواریها و مشكالت
سلوک عشق مواجه میشود و قاعدتاً باید شرایط و ملزوماتی در او وجود داشتهباشد تا بر
سختیها غلبه پیدا کند؛ اینجاست که ملّا مرحلة سوم عشق و تحقق آن را منوط به داشتن
ملزوماتی دانستهاست که عاشق باید با تكیه بر آنها ،عشق را به سرانجام برساند.
منوچهر مرتضوی ،حافظشناس مطرح کشورمان ،در اثر ارزشمند خود ،مكتب حافظ،
جَستهو گریخته مراحل و محورهای عشق در غزلیات حافظ را طوری توصیف و تبیین
کردهاست که شباهت بسیاری با نظایر آن در غزلیات ملّا دارد« .اینجاست مرحلة تجلی پرتو
حسن و احتیاج این حسن بیپایان به وجود موجودی که قادر به قبول این تجلی و تحمل این
حسن بیپایان باشد ،اینجاست مرحلة ایجاد عشق ...عاشق گریان و ناالن ،در پی معشوق
میدود و معشوق با ناز و کرشمه ،او را از خود میراند ...چون عاشق ،صداقت و لیاقت خود
را در عشق نشان داد ...وصال و اتحاد حاصل میگردد ولی عاشق ،بر اثر پایداری در عشق و
اثبات وفاداری و فداکاری ،به مقام و مرتبهای میرسد که( »...مرتضوی 367 :1365 ،و )401
همانطورکه مالحظه میشود ،استاد مرتضوی هم عشق در غزلیات حافظ را حول سه محوری
دانسته که مال هم با تأثر از حافظ ،به آن پرداختهاست.
میر قادری هم با تأثر از مراحل و محورهایی که استاد مرتضوی به آنها اشاره کرده ،به
مقولة عشق در اشعار حافظ و ابن فارض پرداخته و مباحث خود را ذیل دو محور ویژگیهای
عشق و دشواریهای آن تنظیم کردهاست .او در خالل محور دوم ،به ملزومات سلوک عشق
هم پرداخته (ن.ک :میر قادری )167 -181 :1384 ،و این ،خود شاهد دیگری است برای
اشتراک محورهای سهگانة عشق در اشعار شاعران سه زبان فارسی ،عربی و کردی.
پژمان بختیاری و محمد معین هم به مقولة عشق در غزلیات حافظ پرداختهاند و هرچند به
مراحل و محورهای عشق اشاره نكردهاند ،اغلب زیرمجموعههای محورهای سهگانة این
مقاله ،از اصلیترین مباحث آنهاست (.ن.ک :بختیاری174 -190 :1350 ،؛ معین:1369 ،
)446 -450
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 -1-4-2ماهیت و ويژگی عشق
الف :عشق ،سرچشمة کائنات :از نظر مال ،عشق سرچشمه و حقیقت کائنات است .نخست،
عشق بهوجودآمد و سپس ،عالم و آدم آفریده شد .به تعبیری ،هدف از آفرینش و هستی،
عشق بود و اگر عشق نبود جهان و آنچه در آن است ،آفریده نمیشد .بنابراین ،تمام آفریدهها
از یك حقیقت واحد که عشق باشد ،نشئت گرفتهاند( .ن.ک :مرتضوی401 :1365 ،؛ میر
قادری171 :1384 ،؛ معین447 :1369 ،؛ بختیاری )174 :1350 ،ملّا ،این اندیشه را با روابط
میان حروف ،به شكل زیر بیان کردهاست« :حَرف ژِیَك بونَه فَصل گَر بِبِری وان بِأصل/
حَرف دِبِت یَك خَطَك خَط کونَما نُقطَه ما( ».الزفنكی القامشلی[ )25 /1 :1987 ،تمام حروف
از یك حرف واحد ،نشئت گرفته و گسترش یافتهاند که اگر این حروف را به اصل آن
برگردانی ،تمام حروف ،در حكم خطی هستند که به یك نقطة واحد منتهی میشوند و آنچه
جوهری و باقی است ،آن نقطة واحد است ،نه آن خط متشكل از حروف] .حافظ هم مشابه
این نوع اندیشه را دربارۀ عشق چنین بیان کردهاست« :طفیل هستی عشقاند آدمی و پری/
ارادتی بنما تا سعادتی ببری( ».حافظ شیرازی)614 :1387 ،
ب :عشق ازلی و ابدس :این عشق از نظر مال و حافظ ،موهبتی ازلی و ابدی است که خداوند
به عاشق عطا فرمودهاست؛ بنابراین ،عشق امری کنونی نیست بلكه ریشة آن به ازل برمیگردد
و هیچگاه هم به پایان نخواهد رسید و تا ابد ،پایدار خواهدماند .این عشق ،پیش از آفرینش
کون و مكان ،به وجود آمده و نخستین جلوۀ وجود است و آمیخته با قدمت خداوند است.
عشق ،جاودان است و تا ابد خواهد ماند ،همانطورکه خداوند هم جاوید است؛ بنابراین،
مستی عاشقان ازلی و ابدی است( .ن.ک :مرتضوی402 :1365 ،؛ میر قادری168 :1384 ،؛
معین447 :1369 ،؛ بختیاری )174 :1350 ،ملّا دربارۀ این موضوع چنین سرودهاست« :قَدَحَك
تازَه ژِ عِشقِی دِ أزَل دامَه حَكیمِ /ژِ دِنوشِین هَی و هَی هِی بُخَوه جامامَه لَبالَب( ».الزفنكی
القامشلی[ )69 /1 :1987 ،خداوند حكیم ،قدحی تازه از عشق در ازل به ما نوشاند و ما از آن
شراب ،تاکنون پیوسته مینوشیم ولی جام ما هنوز پر و لبالب است ].حافظ نیز شبیه اندیشة
ملّا را پیش از او چنین به رشتة نظم کشیدهاست« :در ازل داده است ما را ساقی لعل لبت/
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جرعة جامی که من مدهوش آن جامم هنوز( ».حافظ شیرازی)259 :1387 ،
ج :فطرس و ناآموختنیبودن عشق :عشقی که علت و جلوۀ وجود است و ازلی و ابدی،
بهراحتی به دست نمیآید و بهرهمندی و لذّت آن ،نصیب هرکسی نخواهد شد .این عشق،
در خالل کتابها و در مدرسه وجود ندارد بلكه در حوزۀ علم حال است ،نه قیلو قال مدرسه.
به تعبیری ،عشق ،امری فطری است ،نه اکتسابی و آموختنی (ن.ک :مرتضوی،400 :1365 ،
 .)414دیدگاه و عقیدۀ ملّا در این زمینه چنین است« :مَه ژِ سَرچِشمَة حَیوان قَدَحَك صافی
فَخار /ناگَهِی لَذّت و ذَوقامَه بِصَد جِلدِ کِتاب( ».الزفنكی القامشلی[ )60 /1 :1987 ،ما از
سرچشمة آب حیات جاودانی ،قدحی از شراب خالص عشق نوشیدیم که تو با خواندن صد
جلد کتاب هم به آن لذت و ذوق ما نخواهی رسید ].حافظ هم مكرراً به مسئلة مورد بحث
اشاره کردهاست« :بشوی اوراق اگر همدرس مایی /که علم عشق در دفتر نباشد( ».حافظ
شیرازی)219 :1387 ،
د :کیمیاگرس عشق :در نظر مال و حافظ ،عشق اکسیر وجود است .عشق است که به عاشق
ارزش میبخشد؛ این عشق ،بهترین ثروت است و عاشق را با وجود پریشانی ،از هرچیزی
بینیاز میکند( .ن.ک :مرتضوی420 :1365 ،؛ میر قادری )177 -178 :1384 ،ملّا دربارۀ این
موضوع ،چنین سرودهاست« :مِنَّت ژِ خُدایی کو بِعَبدِ خو مَالیی /إکسیرِ غَمِ عِشقِ نَه دینار و
دِرَم دا( ».الزفنكی القامشلی[ )14 /1 :1987 ،خداوند را سپاسگزارم که به بندۀ خود ،ملّا ،غم
عشق را که اکسیر وجود است ،عطا کرد ،نهثروتهای دنیوی مانندِ دینار و درم را ].حافظ
هم دیدگاهی مشابه با دیدگاه ملّا دربارۀ موضوع مذکور دارد« :هنگام تنگدستی در عیش
کوش و مستی /کین کیمیای هستی قارون کند گدا را( ».حافظ شیرازی)8 :1387 ،
ه-آلودگیزدايی عشق :عشق ،عالیترین وسیله برای تطهیر روح و روان انسان است.
نوشیدن بادۀ عشق حقیقی ،زنگار غم و آلودگی را از دل میزداید( .ن.ک :مرتضوی:1365 ،
403؛ میر قادری179 :1384 ،؛ بختیاری )177 :1350 ،مال دیدگاه خود را در این باب ،چنین
بیان کردهاست« :نَوایا مُطرِب و چَنگی فِغان آفیتَه خَرچَنگی /وَرَه ساقی حَتا کَنگی نَشویین دِل
ژِفی ژَنگی( ».الزفنكی القامشلی -[ )2 /1 :1987 ،انعكاسِ نوای مطرب و چنگ در برج و
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صورت فلكیِ خرچنگ ،شور و فغان انداخته؛ ساقیا بیا تا کی باید دل را از زنگار غم و
آلودگیها پاک نكنیم؟] .حافظ هم دیدگاه خود را دربارۀ موضوع مذکور ،چنین بیان
کردهاست« :چون نقش غم ز دور بینی شراب خواه /تشخیص کردهایم و مداوا مقرر است».
(حافظ شیرازی)57 :1387 ،
و -حیاتبخشی عشق :بادۀ عشق حقیقی ،حیاتبخش دل است .انسان تهی از عشق ،مانند
مردهای است که با ورود عشق در دلش ،دوباره زندگانی مییابد( .ن.ک :مرتضوی:1365 ،
178؛ معین )450 :1369 ،ملّا با تضمین اولین مصراع غزل اول دیوان حافظ ،به این موضوع
اشاره کردهاست« :حَیاتا دِل مَیا باقی بِنوشیندا بِمُشتاقی /أال یا ایها الساقی أدر کأساً و ناولها».
(الزفنكی القامشلی[ )2 /1 :1987 ،بادۀ جاودانیِ عشق که حقیقی است ،حیاتبخش دل عاشق
است؛ ساقیا آن باده را به مشتاقان بنوشان و هان ،ساقیا جام باده را به گردش درآور و به ما
بده ].حافظ هم مشابه دیدگاه مال را چنین بیان کردهاست« :دل را که مرده بود حیاتی ز نو
رسید /تا بویی از نسیم میاش در مشام رفت( ».حافظ شیرازی)117 :1387 ،
و -عشق ،ماية اتحاد :عشق ،مقصود نهایی تمامی انسانها و مایة اتحاد و جامع همة
مسلكهاست .در راه عشق ،مقصود تمام قشرها و مذاهب به یك حقیقت واحد ختم میشود.
وقتی توجه انسان به عشق حقیقی باشد ،دیگر فرقی نمیکند که این توجه از جانب مسلمان
باشد یا کافر زیرا عشق ،ورای قشر و ظاهر امور است؛ بنابراین ،عشق الهی ،در وجود تمام
انسانها نهادینه شده ،هرچند برخی از آنها در هیئت کفر باشند و برخی در هیئت اسالم.
(ن.ک :مرتضوی )408 ،406 :1365 ،ملّا دربارۀ این موضوع ،چنین سرودهاست« :هَردو
بِرهِینِتَه نهَ مِحرابِ چِهایمان وچِهکُفر /بُودونابُود کویَكِن أف چِه ثَواب وچِه عِقاب».
(الزفنكی القامشلی[ )64 /1 :1987 ،ای محبوب! دو ابروی تو قبلهگاه و مقصود مسلمان و
کافر است و وجود و عدم کفر و ایمان ،در این میان یكسان است؛ بنابراین ،ثواب و عقاب
هم بیمعناست ].حافظ هم دربارۀ موضوع مذکور چنین سرودهاست« :همهکس طالب یارند
چه هشیار و چه مست /همهجا خانة عشق است چه مسجد چه کنشت( ».حافظ شیرازی:1387 ،
)112
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ز :هانشــمولی عشــق :ملّا و حافظ معتقدند که عالوه بر اینكه عشـــق ،در فطرت تمام
ان سانها نهادینه شده و هر ک سی در هر م سلكی ،مت صل به حقیقت واحد ع شق ا ست ،در
پدیدههای دیگر ،اعم از جمادات ،هم این عشــق حقیقی وجود دارد و در وجود جز انســان
هم متجلی میشود؛ بنابراین ،جماداتی اعم از کوه و خورشید و ماه ،جلوهای از عشق حقیقی
ه ستند( .ن.ک :مرت ضوی406 :1365 ،؛ میر قادری )172 :1384 ،مال تجلّی ع شق و مع شوق
حقیقی را بر پدیدههای جهان ،چنین و صف کردها ست« :ژِ وادیِی أیمَنِی دِلبَر نِزام أنگُ شتَك
إظهار کِر/کو خوشأنوار و بَرقِن أو تَجَلّابُون دِ طُورِیدا( ».الزفنكی القامشــلی)47 /1 :1987 ،
[نمیدانم که آیا محبوب یكی از انگ شتان خود را در وادی ایمن آ شكار کرد؟ زیرا نورها و
برقهای زیبا و بســیاری ،در کوه طور متجلی و آشــكار شــد ].حافظ هم طبق دیدگاه خود،
تمام دو عالم را تجلی عشــق و معشــوق توصــیف کردهاســت«:هر دو عالم یك فروغ روی
اوست /گفتمت پیدا و پنهان نیز هم( ».حافظ شیرازی)494 :1387 ،
 -2-4-2دشوارسهاس سلوک راه عشق
الف -آساننمايی عشق :عشق از نظر ملّا و حافظ ،نوعی سلوک است و هرکسی توان به
سرانجامرساندن آن را ندارد .برخی تصور میکنند که طیکردن راه عشق ،کار آسانی است،
در حالیکه این راه ،پر است از هزاران خطر و سختی و ناکامی؛ بنابراین ،راه و کار عشق ،در
آغاز آسان به نظر میرسد و آساننماست ولی در حقیقت ،اینگونه نیست و دشواریها و
مشكالت آن بعداً آشكار میشود( .ن.ک :مرتضوی 407 :1365 ،و میر قادری)173 :1384 ،
ملةا با تضمین مصراع دوم اولین بیت غزل اول دیوان حافظ ،به آساننمایی عشق اشاره
کردهاست« :دِزانی رود و عود أوَل چه ئافیتِن سُرود أوَل /که عشق آسان نمود اول ولی افتاد
مشكلها( ».الزفنكی القامشلی[ )4 /1 :1987 ،آیا میدانی که رود و عود اولین نغمهای که
سردادند چه بود؟ اولین نوای آنها ،این بود که :عشق در آغاز آسان مینماید ولی بعداً دشوار
میشود ].حافظ نیز عالوه بر بیتی که ملّا مصراع دوم آن را تضمین کرده ،در ابیات دیگری
مانند بیت زیر ،به موضوع مذکور پرداختهاست« :چو عاشق میشدم گفتمکه بُردم گوهر
مقصود /ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد( ».حافظ شیرازی)161 :1387 ،
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ب -پايانناپذيرس دشوارسهاس عشق :مشكالت و دشواریهای راه عشق ،بسیار سخت
و بیپایان است .این دشواریها ،جزیی از سلوک عشق است و عاشق در این راه ،قطعاً با آنها
روبهرو خواهدشد .عاشق ،در راه عشق ،در شرایطی سخت گرفتار میشود که هیچ امید و
فریادرسی نمیتواند او را مدد کند( .ن.ک :مرتضوی407 :1365 ،؛ میر قادری)176 :1384 ،
ملّا دربارۀ موضوع مذکور ،چنین سرودهاست« :شَفی ظُلمات و دَریایی ژِ موجان قَط خَبر نایی/
شِكَستی کَشتِیابایی عَجاجی وی شَفق دایی( ».الزفنكی القامشلی[ )8 /1 :1987 ،شبی تاریك
است و دریای عشق ،سرشار از امواج خطرناک است و طوفان کشتی بادی را شكسته و هیچ
خبری نیز از نور و روشنایی نیست ].حافظ هم در این باب ،چنین سرودهاست«:کشتی-
شكستگانیم ای باد شرطه برخیز /باشد که باز بینیم دیدار آشنا را( ».حافظ شیرازی)7 :1387 ،
ج -اختیارزدايی عشق :ورود عشق در دل عاشق هم ،ملزم اختیار عاشق نیست .این عشق
است که مانند سلطانی قاهر ،دل عاشق را فتح میکند و عاشق ،قدرت انتخاب و نپذیرفتن
ندارد؛ بنابراین ،عشق ،امری فطری قلمداد میشود که ربطی به اختیار انسان ندارد( .ن.ک:
بختیاری )173 :1350 ،مال در این باب ،چنین بیان کردهاست« :حُسنا حَبیب و لُطفِ یار آفیتَه
دِل عِشقا غَدار /لو سَلب کر ژِی إختیار وی حُسنِ أف ایجاب دا( ».الزفنكی القامشلی:1987 ،
[ )16 /1حسن و لطف محبوب ،عشق نیرومندی را در دل انداخت که این عشقف اختیار را
از دل سلب کرد؛ البته ،این حسن و لطف ،چنین تأثیری را ایجاب میکند ].حافظ هم دربارۀ
موضوع مذکور را چنین سرودهاست« :مِی خور که عاشقی نه به کسب است و اختیار /این
موهبت رسید ز میراث فطرتم( ».حافظ شیرازی)422 :1387 ،
د -بیقرارس در عشق :پس از ورود عشق در دل عاشق ،اوضاع روحی و درونی او
دگرگون میشود .آرامش و شكیبایی از وجود عاشق رخت میبندد و شیدایی و بیقراری،
جایگزین آن میشود .ملّا دربارۀ این موضوع چنین بیان کردهاست« :صَبر و قَرارِم کو بِر جان
و جَگَر هُور دِکِر /ظُلمی وَه رَنگ کِی دِکِر جان دَبِر و دِل تَبا( ».الزفنكی القامشلی/1 :1987 ،
[ )22عشق ،صبر و قرار را از من سلب و جگرم را خُرد کرد؛ اینگونه ستمی بر من شد که
جان و دل را هم از من سلب کرد ].حافظ هم دربارۀ موضوع مذکور چنین سرودهاست:
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«قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست /قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟».
(حافظ شیرازی)3 :1387 ،
ه -بیوفايی معشوق :عاشق با وجود شیدایی و مشكالت عشق ،وفادارانه پایبند و متعهد
معشوق خود است ولی یكی از سختیهایی که به دیگر دشواریهای عشق افزوده میشود،
بیوفایی و پایبند نبودن معشوق به عهد و پیمان با عاشق است .علیرغم اهمیت عهد و پیمان
عشق نزد عاشق ،معشوق اهمیتی به این عهد و میثاق نمیدهد .ملّا در این بیت ،چنین بیان
کردهاست« :بِیژ أو شِرینا سُر پَری دُردانَهیا أز مُشتری /کان عَهد و پَیمانا بَری بِیفایِدَه چوُن
شُبهِ هَبا( ».الزفنكی القامشلی[ )28 /1 :1987 ،ای قاصد ،به آن پری جذاب و شیرین که مانند
دردانه است ،بگو که من خریدار تو هستم؛ کجاست آن عهد و پیمان گذشته که با هم بستیم؟
که مانند گرد و خاک از بین رفت و هیچ سودی برای ما نداشت ].حافظ هم چنین
سرودهاست« :نشان عهد و وفا نیست در تبسّم گل /بنال بلبل بیدل که جای فریاد است».
(حافظ شیرازی)54 :1387 ،
و -استغنا و بیتو هی معشوق :در این عشق ،عاشق اهمیت چندانی برای معشوق ندارد.
معشوق ،احوالی از اوضاع پریشان عاشق خود نمیپرسد و جویای او نیست .استغنای عشق و
معشوق و نیازمندی عاشق ،دو امر متضاد با هم است .عاشق ،هرچه اظهار نیاز میکند ،معشوق
توجهی به او ندارد و شكوه و جالل او اجازۀ توجه به عاشق را به او نمیدهد( .ن.ک:
مرتضوی )404 :1365 ،ملّا در این باب ،چنین سرودهاست« :لِكَلبِ آستانِ خُوه نَهپِرسی قَط
حَبیب جارَک گُلونا اِینَه بیرِی أم دَفِی نِیچیر و رافِیدا( ».الزفنكی القامشلی)42 /1 :1987 ،
[هرگز محبوب حتی یكبار هم احوالی از سگ آستان خود نپرسید؛ گویا به ذهن او خطور
نمیکند که ما را همراه خود به شكار ببرد ].حافظ هم موضوع مذکور را چنین بیان
کردهاست« :ترک ما سوی کس نمینگرد /آه از این کبریا و جاه و جالل( ».حافظ شیرازی،
)409 :1387
ز -نیرنگ و ستیز رقیب :بیتوجهی معشوق به عاشق ،مانع دیدار و وصال است و تا اوضاع
اینگونه باشد ،عاشق بایستی در فراق و هجران معشوق بماند .ملّا و حافظ ،در بسیاری از ابیات

35

3
6

36

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،9شمارۀ  ،16بهار و تابستان 1396

دیوان خود ،علت این هجران را تلبیس و دشمنی رقیب و مراقب معشوق دانستهاند .رقیب،
مانع دیدار عاشق و معشوق میشود و معشوق هم به نیرنگ او گوش میکند و عاشق را در
فراق باقی میگذارد؛ بنابراین ،برخی از آه و نالههای عاشق ،متوجه رقیب و مسبب هجران
است( .ن.ک :مرتضوی )403 :1365 ،ملّا در این باب اعتقادی چنین دارد« :رُوح و رَوانِ مِن
حَبیب دیسا بِتَلبیسا رَقیب /رَنجیدَه کِر مِسكینغَریب تَرکا دِلِ أحباب دا( ».الزفنكی القامشلی،
[ )17 /1 :1987محبوب که روح و جان من است ،دوباره با توجه به تلبیس و نیرنگ رقیب و
مراقب خود ،عاشق مسكین و غریب خود را رنجاند و مراعات دل دوستداران خود را نكرد].
حافظ هم دیدگاه خود را اینباره چنین بیان کردهاست« :چون بر حافظ خویشش نگذاری
باری /ای رقیب از بر او یك دو قدم دورترک( ».حافظ شیرازی)408 :1387 ،
 ح -خیال معشوق ،يار همیشگی عاشق :عاشق ،در فراق معشوق و اشتیاق دیدار او دائماً
شیدا و بیخواب است .خیال معشوق ،پیوسته در ذهن و جلوی چشمان عاشق است و اجازۀ
خوابیدن به او نمیدهد .ملّا در این باب ،چنین سرودهاست« :نازِکقَدا نُورینبَشَر أو بُو لِمِن
نَقشِ بَصَر /دینا خَیالِ هَر سَحَر ناف دیدَۀ بیخواب دا( ».الزفنكی القامشلی)18 /1 :1987 ،
[خیال محبوب ،آن انسان نورانی و ظریفقامت ،نقش چشمان من شده و دیدن خیال او هر
سحرگاه در میان چشمان بیخواب من است ].حافظ هم چنین اعتقادی دربارۀ موضوع
مذکور دارد« :نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم /بر کارگاه دیدۀ بیخواب میزدم( ».حافظ
شیرازی)433 :1387 ،
 -3-4-2ملزومات و ضروريات سلوک عشق
الف -تسلیم بیچونوچرا در برابر پیر :چنان که در باال گذشت ،عشق گذشته از اینكه
امری مقدس و واالست ،سختیهایی نیز در پی دارد؛ بنابراین ،برای سلوک این راه،
ضروریات و لوازمی باید باشد و عاشق بایستی به آنها توجه و عمل کند زیرا بدون این
ضروریات ،رسیدن به مقصد و حقیقت عشق ناممكن است( .ن.ک :مرتضوی408 :1365 ،؛
معین )450 :1369 ،ملّا و حافظ ،عشق را سلوکی آسمانی میدانند و طیکردن این راه را
نیازمند راهنمایی و ارشاد پیر و مرشدی که به حقایق و معارف آگاه است ،میدانند .عاشق به
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تنهایی و بدون مرشد ،نمیتواند به مقصد عشق برسد؛ بنابراین ،بایستی از پیر راه عشق مدد
طلبد و از او اطاعت محض کند .ملّا در این باب ،چنین سرودهاست« :بِقرآنی بِآیاتی اگر پیر
خراباتی /بَهبیژِت سجده بِن التِه مریدین وی دَبِن قاتی( ».الزفنكی القامشلی)7 /1 :1987 ،
[سوگند به قرآن و آیات آن که اگر پیر خرابات به مریدان دستور دهد که بر بت الت سجده
ببرند ،آنها فوراً از پیر اطاعت میکنند ].حافظ در این مورد چنین سرودهاست« :به مِی سجاده
رنگین کن گرت پیر مغان گوید /که سالك بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها( ».حافظ
شیرازی)1 :1387 ،
ب -گذشتن از ان خود :عاشق ،در طیکردن راه عشق ،به مرحلهای خواهدرسید که
باید از جان خود هم دریغ نكند و آن را فدای دیدار و وصال معشوق کند زیرا هدف و
مقصود عاشق از زندگی ،تنها معشوق است و اوست که در حكم جان و روح عاشق است.
(ن.ک :مرتضوی )404 :1365 ،ملّا در این باب ،چنین سرودهاست« :لِبالِ عِلمِ تَه مَعلومَه ژه
ژینِی مِن تو مَقصودی /فِدایِ جانِ مَهدِی جان بِت دِ قَستا وَصل و دینِیدا( ».الزفنكی القامشلی،
[ )52 /1 :1987ای محبوب! در دایرۀ علم تو کامالً آشكار است که مقصود ما از زندگی ،تو
هستی .تو ،جان ما هستی و برای وصال و دیدن جان ،بایستی جان را فدا کرد ].حافظ هم
چنین سرودهاست« :جان به شكرانه کنم صرف گر آن دانة دُر /صدف سینة حافظ بود
آرامگهش( ».حافظ شیرازی)391 :1387 ،
ج -ا تناب از خودبینی :عاشق نباید در راه عشق دچار غرور شود و نازیدن به علوم
ظاهری ،او را از دایرۀ عشق بیرون کند زیرا این علوم ،عالوه بر اینكه در برابر حقیقت عشق
بیارزش و ناسودمندند ،پایدار هم نیستند و بهراحتی نابود میشوند( .ن.ک :مرتضوی:1365 ،
 404و معین )450 :1369 ،ملّا در این باب ،چنین سرودهاست« :بِحُبابِی مَبَه مَغرور وُهَه سَرگَشتَه
مَال /با فِبَرکَفتیَه وِی بَیهُدَه سَرگَشتَه حُباب( ».الزفنكی القامشلی[ )63 /1 :1987 ،ای ملّا! به
حباب علوم ظاهری مغرور و متحیر مشو زیرا باد ،در آن داخل شده و بیهوده بر سر دریای
عشق سرگردان است ].حافظ هم این موضوع را چنین بیان کردهاست« :فكر خود و رای خود
در عالم رندی نیست /کفر است درین مذهب خودبینی و خودرایی( ».حافظ)675 :1387 ،
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د -ثبات قدم :عاشق بایستی در راه عشق ،ثابتقدم باشد و با دشواریهای آن بجنگد و
لحظهای سستی نكند .عاشقانی که سرمست از بادۀ عشق حقیقی هستند ،قطعاً با مالمت عوام
و ظاهربینان روبهرو خواهند شد ولی الزم است که عاشق ،ارزشی برای سرزنش آنها قائل
نشود و به آنها توجهی نكند و راه عشق را ادامه دهد و پیوسته از بادۀ عشق بنوشد( .ن.ک:
مرتضوی 410 :1365 ،و بختیاری )175 :1350 ،ملّا چنین سرودهاست«:گُوش بِعامِی مَدَه تَرکِ
مَدامِی مَدَه /أکثرهم فی غُمی أغلبهم فی عَمی( ».الزفنكی القامشلی [ )24 /1 :1987 ،ای عاشق
و سالك راه حقیقت! به عوامالناس که بویی از عشق نبردهاند ،گوش نكن و بیتوجه باش و
نوشیدن شراب عشق را ترک نكن زیرا اکثر آنها ،گمراه و بیبصیرت هستند و به کنه عشق
پی نبردهاند ].حافظ هم دیدگاه خود را دربارۀ موضوع مذکور ،چنین بیان کردهاست« :باده
خور غم مخور و پند مقلد منیوش /اعتبار سخن عام چه خواهد بودن؟( ».حافظ شیرازی،
)533 :1387
ه :شکیبايی نسبت بب فراق معشوق :اجتماع عشق و صبر ناممكن است زیرا عشق ،شیدایی
و بیقراری را درپیدارد و شكیبایی را از بین میبرد ولی عاشق راه عشق ،هرچند برایش
دشوار است ،بایستی در برابر دشواریهای فراق ،بسیار صبور باشد زیرا گشایش کار او و
وصال معشوق ،در گرو صبر است( .ن.ک :معین )450 :1369 ،ملّا در این باب ،چنین سروده:
«زَهی دَردِی مَزِن فِرقَت جَگَر سُوت آتَشِی دا دِل /جِهِی صَبرِی نَما چَندان فَرَج مِن دی دِ
صَبرِیدا( ».الزفنكی القامشلی[ )54 /1 :1987 ،شگفتا که درد بزرگ هجران ،جگرم را سوخت
و آتش آن به دل هم رسید؛ جای صبری نمانده ولی باز هم در صبر ،گشایش است و وصال،
در گرو شكیبایی است ].حافظ موضوع مذکور را چنین بیان کردهاست« :صبر است مرا چارۀ
هجران تو ولیكن /چون صبر توان کرد که مقدور نماندست؟» (حافظ)56 :1387 ،
و -بردبارس نسبت بب فاس معشوق :عاشق بایستی در برابر جفای معشوق هم ،شكیبا و
ثابتقدم باشد .او نباید بردباری خود را از دست دهد و نباید جور معشوق ،آتش عشق را در
وجودش سرد کند( .ن.ک :مرتضوی )411 :1365 ،ملّا در این باب ،چنین سرودهاست« :سار
دِبِت دِل ما بِه صَد جور و جَفایان ذَرَهیَك /عِشقِ طَبعَت نارَه هِنگِی دِی بِه چِت دِژوار بِت».
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(الزفنكی القامشلی[ )111 /1 :1987 ،آیا ذرّهای از حرارت دل ما ،با صد ستم و جفای محبوب
سرد میشود؟ عشق در حقیقت ،طبیعت آتش را دارد که هرچه پیش برود ،دشوار و شدیدتر
میشود ].حافظ هم موضوع مذکور را چنین بیان کردهاست« :از ثبات خودم این نكته خوش
آمد که به جور /در سر کوی تو از پای طلب ننشستم( ».حافظ)424 :1387 ،
ز -تالش مستمر :رسیدن به مقصود ،در گرو تالش فروان است .عاشق برای نیل به سرمنزل
حقیقی عشق ،بایستی پیوسته جهد و کوشش کند و لحظهای سستی نكند .در این راه ،تالشی
شبانهروز الزم است و اگر سعی مستمر عاشق نباشد ،وصالی رخ نخواهدداد( .ن.ک :معین،
 )449 -450 :1369ملّا در این باب ،چنین سرودهاست« :إی فِه خِضرِیرا دِفیِت آفا حَیاتِی بِت
نَصیب /دِی بِسَعی و جَهدِ یَكسان بِن لِبالِ وِی رُوز و شَب( ».الزفنكی القامشلی)75 /1 :1987 ،
[کسی که خواستار همراهی با خضر و بهرهمندی از آب حیات عشق است ،بایستی در سعی
و جهد برای وصال ،شب و روز نزدش یكسان باشد ].حافظ هم دربارۀ موضوع مذکور چنین
سرودهاست« :عاقبت دست بر آن سرو بلندش برسد /هرکه را در طلبت همت او قاصر نیست».
(حافظ)98 :1387 ،
 ح -بیاعتنايی بب امور غیر از عشق :عالوه بر تالش مستمر ،بیاعتنایی به اموری جز عشق
هم برای عاشق الزم است .عاشق بایستی تمام همت و توجه خود را معطوف عشق و معشوق
خود کند و نباید با توجه به هیچ امری ،اعم از اموال دنیوی ،از مسیر اصلی خود منحرف شود
زیرا وصال و رضایت معشوق ،بزرگترین و واالترین ثروت برای عاشق است و تعلقات
دنیوی ،در برابر آن بیارزش و کماهمیت هستند( .ن.ک :مرتضوی )421 :1365 ،ملّا در این
باب ،چنین سرودهاست« :بَندَۀ باخوی بَهفِیت دِی مَیلِ سیم و زَر نَهکِت /دا عَطایا پادِشاهان
بِیحَدُّ و إژمار بِت( ».الزفنكی القامشلی[ )110 /1 :1987 ،بندۀ عاشقی که خواستار خرسندی
ارباب خود باشد ،نباید رغبتی به سیم و زر داشته باشد تا عطایای فراوان و بیشمار پادشاهان،
نصیب او شود ].حافظ هم موضوع مذکور را چنین بیان کردهاست« :نعیم هر دو جهان پیش
عاشقان به جوی /که این متاع قلیل است و آن عطای کثیر( ».حافظ شیرازی)346 :1387 ،
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 -3نتیجبگیرس
تأثیر فراگیر افكار و غزلیّات حافظ بر اغلب سرایندگان پس از او ،امری آشكار است .در این
پژوهش ،روشن شد که گسترۀ تأثیر اندیشة حافظ به ادبیات کرمانجی هم کشیدهشدهاست و
ملّای جزیری ،بهعنوان برجستهترین غزلسرای ادبیات کرمانجی ،در غزلیات خود متأثر و
مقتبس از ذهن و اندیشة حافظ در غزلیات اوست .مفهوم عشق در غزلیات این دو سراینده،
اشتراکات بسیاری دارد .دو نوع عشق روحانی و انسانی در غزلیات حافظ و مال وجوددارد و
به دو نوع بادۀ آسمانی و زمینی هم اشاره شدهاست.
ملّا در شرح و تفسیر سه محور عشق ،یعنی مفهوم و ویژگیهای عشق ،دشواریهای راه
عشق و ضروریات سلوک عشق ،از حافظ تأثیر پذیرفتهاست .از دیدگاه حافظ و ملّا ،عشق
در محور اول ،سرچشمه و حقیقت هستی است ،موهبتی ازلی و ابدی است ،بهراحتی نصیب
هرکس نخواهدشد ،به عاشق ارزش و ثروت خواهد بخشید ،عالیترین وسیلة تطهیر روح
است ،حیاتبخش دل است ،مقصود نهایی و مایة اتحاد تمام انسانها و مسلكهاست .عشق
در محور دوم ،نوعی سلوک است که طیکردن آن ،آسان به نظر میرسد ولی مشكالت و
سختیهای بسیار و بیپایانی دارد ،هیچ راه نجاتی از این سختیها وجود ندارد و هر کسی
الیق آگاهی از این مشكالت نیست .عشق ،احوال عاشق را دگرگون میکند ،غارتگر دل و
جان است و اختیار عاشق را سلب میکند .عشق در محور سوم ،راهی است که طیکردن آن
نیازمند راهنمایی مرشد است ،عاشق باید از جان خود هم دریغ نكند ،دچار غرور از علوم
ظاهری خود نشود ،در پیمودن راه عشق ثابتقدم باشد ،به مالمت بیخبران توجهی نكند و
شكیبا و صبور باشد.
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