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چکیده
عشق و ملزومات آن یکی از واژگان کلیدي در ادب 

خصوص متون نظم و نثر عرفانی است که به فارسی 
سازي از آن بسیاري از شاعران در اشعار خود به مضمون

پذیري تأثیرجهت اند. بابافغانی که بهان دادهـاقبال نش
صورت و محتوا، به حافظۀاشعارش از حافظ از دو جنب

کوچک شهره است در این مقوله نیز از حافظ متأثر است. 
این مقاله درصدد است تا مضمون متعالی عشق و 
نمودهاي فراوان آن را در اشعار حافظ و بابافغانی مورد 

توصیفی است - بررسی قرار دهد. روش پژوهش تحلیلی
خصوص دیوان دو به اي، که با مراجعه به منابع کتابخانه

گردند. شترك واکاوي و تحلیل میشاعر، مصادیق م
پردازي عشق نیز مانند بسیاري از بابافغانی در مضمون

حافظ است که این تأثیرر بسیار تحتـن دیگـمضامی
تجانس ۀاشتراکات عالوه بر همگونی محتوایی، صبغ

توان بابافغانی را در گیرد. اگرچه نمیلفظی نیز به خود می
اما سعی او در ،سه کردهاي عرفانی با حافظ مقایتجربه

تأّسی از حافظ در مضامین عشق کامالً مشهود و مشخص 
چون موقوف بودن عشق به عنایت هم، مضامینی است

عرفانی و... .الهی، لزوم ترك تعلقات، دوسویه بودن عشق
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An Investigation of Beneficiaries of
Hafez Poetry Illustrator

Shahram Ahmadi1, Mohammad Johlat2

Abstract
Due to the great influence of Hafez on
"Hafez-Kuchak", Bafghani is well-known.
This impact can be investigated in various
ways. One of the aspects of the research is the
careful examination of the way and the level
of compliance with Hafez in the discussion of
the image. The image refers to the collection
of expressive and virtual acquisitions that the
speaker depicts with words and creates a role
in the mind of the reader or the listener. Two
expressive and exquisite knowledge have the
most important role in the study of poetic
images. In other words, it is necessary to
examine the poetic images of a poet of
expressive and exquisite elements. This
research, which is descriptively analyzed
using a library tool, seeks to study the
common illustrator's practices (similarities
and metaphors between the poets and
Mekniyeh) of the two poets and the extent to
which they are influenced by Hafez in the
subject Picture. The results of this study show
that many of the literary images and
techniques used by Hafez to create the image
have been seen in the building of Bafghani's
images, and they have been looking at them
with an image to build their images.
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مقدمه
له تحقیقئمس

بابافغانی از شعراي قرن نهم و دهم هجري و از 
کوچک مشهور پیشگامان سبک هندي که به حافظ

است و دلیل این انتساب، تبعیت او در اشعارش از 
. وي چنان خود را به تأّسی از استخواجه حافظ 

داند که او را چه در صورت و چه حافظ متعهد می
حافظ به شمار آورد.تالیدر مضمون و محتوا باید 

یکی از مقوالتی که در دیوان این دو شاعر قابل 
محوري عشق ۀباشد، مقولرهگیري و مقایسه می

عرفانی است. این مقوله بارها و به انحاي مختلف 
سازي قرار گرفته و وجوه مشترك مورد مضمون

اعر توان در شعر این دو شبسیاري را در این باره می
ن نوشته درصدد است تا در حد سراغ گرفت. ای

مقاله و موضوع آن به استخراج هر چه بیشترۀحوصل
ند تواباین مضامین و مقایسه و واکاوي آنها بپردازد تا 

افظ پذیري بابافغانی از حتأثیریکی از زوایاي پنهان 
را بنمایاند.

پژوهشفرضیه
وبابافغانی نه تنها در فرم و شکل بلکه در محتوا 

حافظ است و این تأثیریز بسیار تحت مضمون ن
ه مودکوچک ناقتفاي تاّم و تمام، او را ملقّب به حافظ

افظ حدر تأّسی محتوایی بابافغانی از بنابراین،است. 
عشقۀتوان گفت که او چنان متأثّر است که مقولمی

ات غزلیاتش ـاري از ابیـون بسیـدرونمایه و مضم
یوان حافظ بتوانباشد و به هر اندازه که در دمی

در ،سازي در خصوص عشق را سراغ گرفتمضمون
دیوان بابافغانی نیز چنین است.

پیشینه پژوهش
عشق، چه عرفانی و چه ۀدرخصوص بازتاب مقول

ی قلمستۀزمینی، در دیوان بابافغانی هیچ کتاب و مقال
ورد اما این موضوع در دیوان حافظ م،نوشته نشده

ن یاري بوده است که به عنواادبا و محققان بستوجه 
بررسیۀشود: در مقالمثال به چند نمونه اشاره می

هاي عشق در شعر حافظ شیرازي و تطبیقی ویژگی
فارض مصري از میرقادري به مباحث ابدي و ابن

ازلی بودن عشق، عشق اساس آفرینش، دشواري راه 
عشق، شرافت و فضیلت عشق و... پرداخته شده 

فارض و مستی در شعر ابنعشق وۀاست. مقال
وند که مباحث حقیقت عشق و مستی، حافظ از زهره

حسی و ماورایی عشق، اوصاف و اقتضاهاي أمنش
هاي عشق، مراتب عشق و... مورد مداقهعشق، نشانه

قرار گرفته است و کتب متعددي که هر کدام فصلی 
اند.از کتاب را به این مبحث اختصاص داده

روش پژوهش
استناد توصیفی است که با- وهش تحلیلیروش پژ

ر خصوص دیوان اشعابه اي به منابع متعدد کتابخانه
دو شاعر، مضمون عشق استخراج گشته و ابیات 

شاهد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

پردازش تحلیلی موضوع
مفهومی ،عشق یا همان محّبت مفرط و از حد گذشته

اشتقاق «ی است. محوري و پربسامد در ادب فارس
اند و عشقه در لغت آن گیاه عشق از عشقه گرفته

باشد که در درخت پیچد و درخت را فراخوردن 



13، محمد جهلتهرام احمديشهاي بابافغانی از شگردهاي تصویرساز شعر حافظ/ بررسی تأسی

او زرد کند، باز ثمره از او باز گیرد، ۀگیرد، پس گون
باز برگ بریزاند، باز خشک کند، جز افگندن و 

). 1389: 1366بخاري،(مستملی» سوختن را نشاید
سعادت کیمیايدر کتاب امام محمد غزالی نیز

داند و معتقد است دوستی را میل طبع به چیزي می
الق ـر آن اطـام عشق بـن،اگر این میل قوي باشد

).572: 1368د (غزالی،شومی
شق حقیقی و عشق مجازي عرفا به دو نوع ع

که عشق حقیقی به ذات حضرت حق باور دارند
براي ها مجازي و پلیتعلق دارد و باقی عشق

که با برانگیختن هستندرسیدن به حقیقت 
هاي الهی، انسان را گام احساسات معنوي و جذبه

به گام از درجات مختلف عشق عبور داده و 
،سازد (یثربیسرانجام او را با عشق حقیقی آشنا می

- هاي صورتسازيترین مضمون). مهم20: 1385

گرفته با موضوعیت عشق در دیوان حافظ و 
ند از:اانی عبارتبابافغ

وجود آمدن عشق، حسن الهی است. سبب به1
آغاز عاشقی را روز ازل، همان دمی که ۀعرفا نقط

- خداوند آیینه«دانند: د، میشحسن محبوب متجلی 

پس ،خواست تا خود را در آن تماشا کنداي می
دم آعالم در حکم آیینه بود و .عالم و آدم را آفرید

عالم با آفرینش آدم آیینۀ در حکم صیقل آیینه، 
صیقل یافت و جمال حق را به تمام و کمال نمودار 

ا رعشق ،). بنابراین169: 1385عربی،(ابن» گردانید
جمال باري تعالی شمرد و سبب حرکت ةباید زایید

اب ـه حسـش بـوي حضرتـه سـوّنات بـمکۀهم
).18: 1392(دهمرده،آورد

زدت ز تجلی دمـرتو حسنـدر ازل پ
عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

)1، ب157(حافظ، غ
بب حافظ و فغانی بر این باورند که خداوند به س

ةحّب ذات، در ازل و در زمان وصال بر دل بند
خویش کرده جمالۀعارف خود تجّلی و او را شیفت

ۀمرحلگونه از کنز مخفی بودن بهاست تا بدین
شناختگی برسد.

یک جلوه کرد شمع جمالت شب وصال
افتاد پرتویش به هر انجمن جدا

)4، ب51(فغانی، غ
حسن ازلی، ۀهاي جادوانو بدین سبب غمزه

جهان را پر از شور و شر عشق کرد:
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت

و بودـادوي تـي جفتنه انگیز جهان غمزه
)5، ب220غ(حافظ، 

.خداوند هم معشوق خویش است و عاشق خود
یی هاهاي دیگر جلوهها و عشقزیباییۀهم،بنابراین

ر ه شماـق بـن عشـی و تجلّیاتی از ایـاز این زیبای
له، یعنی وحدت وجود از ئروند و این مسمی

ر ن اظهسبحان م«ترین اصول تصوف است. اساسی
ید پاکا کسی که همه چیز را پداالشیاء و هو عینها:

).69: 1385عربی،(ابن» آورد و خود عین آنها بود
وحدت وجود بدین معنی است که در عالم وجود 

تجلّیات و ،تنها یک حقیقت جاري است و مابقی
).17: 1385ند (یثربی،هستمظاهر آن حقیقت واحد

پرتو آنیک چراغ است درین خانه که از
اندنگرم انجمنی ساختههر کجا می

) 3، ب223غ(فغانی، 
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پذیر نیست. معشوق عرفانی شناخت2
تعالی ممکن نیست و انسان آنمعرفت کنه ذات حق

ند تعالی را درك کتواند ذات حق گونه که باید نمی
ن ت یابد. انساو به اسرار الهی و راز درون پرده دس

تعالی سرانجام به در نهایت تفکر خود به ذات حق
برد و این حقیقت را عجز و ناتوانی خویش پی می

یابد که شناخت او از باري تعالی شناختی در می
حق از حیث وجوب «اجمالی است نه تفصیلی. 

ذاتی، که خاص اوست، دست نیافتنی است. حق از 
ه برهان و نه از رااین حیث، نه از راه استدالل و 

گردد و در اینجا جز کشف و شهود، معلوم کس نمی
).185: 1385عربی،(ابن» عجز مطلق نیست

شان نونامحافظ، عنقاي بیبه تعبیر بلند خواجه
شود:کس نمیقاف حقیقت، شکار هیچ

عنقا شکار کس نشود دام بازچین
کانجا همیشه باد به دست است دام را

)3، ب8ظ، غ(حاف
حافظ و فغانی اعتقاد دارند که معشوق در 

ند پایگاهی بلند و دور از دسترس قرار دارد که هر چ
آرزوي رسیدن به آن، مطلوب هر انسان صاحب 

هاي عاشق کمالی است، اما وصال غیرممکن و تالش
براي رسیدن بیهوده است: 
مرغی دیگر نهبرو این دام بر

ا را بلند است آشیانهـه عنقـک
)6، ب439غ(حافظ، 

اي تو فغانی که الف مهر زنیچه ذره
د آمده است ماه مراـه بلنـبرو که پای

)7ب، 31غی، (فغان
د را ـی خداونـاقعت وـان و صفـنشبنابـرایـن، 

توان دریافت و دلیلش آن است که یا معشوق نمی

- نشان یعنی شناختشود و او بیعرفانی شکار نمی

ناپذیر است، یا علم و فهم و وهم بشري در این 
). به 517: 1366حوزه راهی ندارد (خرمشاهی،

این خود خداوند است که باید تجّلی ،عبارت دیگر
حق را به جستن نتوان یافتن «.کند و خود را بنمایاند

و به نگرستن نتوان دیدن، به نمودن توان دیدن و به 
).1567: 1366بخاري،(مستملی» دادن توان یافتن

وصلش چو یافت نیست فغانی طمع ببر   
تو اندۀبسیار کس در آرزوي دان

)9، ب298غ(فغانی،
دارد در حریم وصل یارهیچ محرم ره ن

عاشق محروم چون گوید بدو پیغام خویش
)6، ب347غ(فغانی،

یار کامل است، هر قصوري که هست از ماست. 3
معشوق عرفانی کامل و بدون نقص است و در 

به سبب ظرفیت و گنجایش محدودش، مقابل، انسان
قبول فیض ربّانی ندارد. غزالی تاب زیادي براي 

اعتقاد دارد که تفکر در مورد خداوند دشوار است،
فانّکم لم تقدروا قدره؛ و این دشواري نه از «

بلکه از روشنی است که ،پوشیدگی جالل حق است
بس روشن است و بصیرت آدمی ضعیف است 

» طاقت آن ندارد، بلکه در آن مدهوش و متحیر شود
).509: 1368(غزالی،

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست  
ورنه تشریف تو بر باالي کس کوتاه نیست

)8، ب77غ(حافظ،
اي باید چو دریاییو کوهی دیدهـد چـدلی بای

که با خورشید رویی چون نشینی آوري تابش
)5، ب355غانی، غ(ف
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دـدهیـدازه مـه انـاده بـدام بـاقی مـس
این بیخودي گناه دل زود مست ماست

)5، ب111غ(فغانی،
از آنجا که میان عاشق و معشوق تناسبی نیست،

هر عاشقی این شایستگی را ندارد که به دیدار 
خلوق است و چون نوري که م«محبوب رسد، 

چون لختی قّوت و غلبه هممتناهی و محدود است 
ت او عاجز آمد، نور حقیقةگرفت ابصار خلق از نظار

واره غالب است و همیشه غالب باشد ـه همـق کـح
و محدود و متناهی نیست، اسرار خلق او را تحمل 

: 1366اري،ـبخیـ(مستمل» ردن؟ـد کـه توانـچگون
1654.(

د   ـپر نور نگنجسیماي توام در دل 
نور شجر حسن تو در طور نگنجد
)1، ب178(فغانی، غ

و دست ما نرسد   ـد تـرو بلنـه سـر بـاگ
گناه بخت پریشان و دست کوته ماست

)4، ب46(حافظ، غ

معشوق عرفانی، صاحب اختیار مطلق است. 4
ز اي جمعشوق عرفانی چارهةها در برابر ارادانسان

و ساختن ندارند و این به تسلیم و رضا و سوختن
زیرا که جریان «؛ معنی نفی اختیار عاشق است

حوادث، نه در دست من و تو، بلکه به اقتضاي نظام
قضاي الهی و سّر قدر است و تغییر قضا و قدر هم 

رسول (ص) ). «1385:81(یثربی،» ممکن نیست
هینمگوید: الّرضاء بالقضاء باب اهللا االعظم، درگاه 

: 1368(غزالی،» رضاست به قضاي ويتعالی حق
606.(

م ـتسلیمیـۀا نقطـت مـقسمةرـدر دای

لطف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی
)4، ب501(حافظ، غ

بگشاي لب که هرچه تو گویی چنان کنم 
توان شنیدع رضا میـه سمـرا بـو م تـحک

)3، ب170(فغانی، غ
ی یرض بقضائقال اهللا تعالی من لم«طبق روایت 

)، 270: 1380(فروزانفر،» و قدري فلیلتمس ربًا غیري
خداوند متعال فرموده است کسی که به قضا و قدر 
من رضا ندهد باید خدایی جز مرا طلب کند. 

زیرا باید رضا به حکم و اختیار معشوق داد،،بنابراین
رسد به صالح عاشق هر آنچه از جانب دوست می

وده و نیکوست، اگرچه به ظاهر دشوار و ناپسند ب
باشد.

گرم مراد نبخشی مراد خاطر تست   
د خویشتنمـر مراد دل دردمنـه بـن

)5، ب442(فغانی، غ
معشوق عرفانی قادر مطلق و فعال مایشاء است.

حافظ اشعري است و اشعریان و عرفا هر اختیار و 
و ند قائلند و براي بشر حولاي را براي خداواراده
).252: 1366بینند (خرمشاهی،اي نمیقوه

گویم   ام و بار دگر میبارها گفته
پویمکه من دلشده این ره نه به خود می

)1، ب391(حافظ، غ
خودي    ساقی من اختیار ندارم ز بی

ترستدر دست اختیار تو پیمانه خوش
)5، ب153(فغانی، غ

معشوق، ةتی جهان آفرینش نیز در برابر ارادح
سراسر جهان هستی از یک «.اي از خود ندارداراده

نظام ثابت و تغییر ناپذیر برخوردار است که در آن 
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آن ةنظام، حدود و استعداد هر پدیده و جایگاه ویژ
).79: 1385(یثربی،» از قبل معلوم و معّین است

ارر سپهر و دور قمر را چه اختیـسی
د بر حسب اختیار دوستـدر گردشن

)5ب، 64(حافظ، غ

یار از عشق ما مستغنی است.5
،نیازي است و به عبارت دیگراستغناء به معنی بی

هر «نیاز است. معشوق از عشق و کردار عاشقان بی
معشوقی نسبت به عاشق خود کامل بوده، هر موجود 

» نیاز استبت به موجود ناقص بیکامل هم نس
).248: 1385(یثربی،

یار مستغنیست ز عشق ناتمام ما جمال
زیبا راحاجت رويو خط چهو خالو رنگبه آب

)4، ب3(حافظ، غ
و عاشق به علت محتاج بودن به عشق معشوق، 

ز انیازي ورزد، اما معشوق به علت بیبه او محبت می
عشق، «.دـکنافسون عاشق نمیق، التفاتی به ـعش

بهسلطنت و استغناء به معشوق داد و مذّلت و افتقار
عاشق. عاشق مذلّت از عشق کشید نه از عّزت 

).340: 1374(ستاري،» معشوق
سخن در احتیاج ما و استغناي معشوق است

گیردسود افسونگري اي دل که در دلبر نمیچه
)10، ب154(حافظ، غ

حافظ است و در بیت زیر اشاره بازي ذات عشق
کرده است که به سماجت خود از عشق به یار دست 

قی نیازي یار از عاشفغانی هر چند به بی.شویدنمی
اي او دچار حیرت ـاز استغناما سخن گفته است، 

اي است که به او توانشود. این حیرت به گونهمی
گذر از این مقام را نداده است:

شق غیر مستغنیست  اگر چه حسن تو از ع
من آن نیم که از این عشقبازي آیم باز

)12، ب268(حافظ، غ
دارد استغنا چو مرغ زیرك آن مشکین غزال

ام حیران که چونش آورم در دام خویشمانده
)5، ب347(فغانی، غ

استغناء از صفات معشوق است و عاشق به علت 
و عشق اتوانداحتیاج با معشوق تناسبی ندارد و نمی

دست آورد، حتی اگر خود را به خاك مذلّت وه را ب
م و ـرا علـزی؛عشق ما ناقص است«خواري افکند. 

» ال آسمانی ناقص استـه جمـت بـا نسبـدرك م
).405: 1383(مرتضوي،

رخ نیاز نهادم به خاك مقدم او    
به ناز گفت که مستغنی از نیاز توام

)5، ب416(فغانی، غ

عرفانی اهل ناز و جفاستمعشوق .6
ان اهللا تعالی یجرب عبده بالبال کما«طبق حدیثِ 

)، 185: 1380(فروزانفر،»یجربکم احدکم ذهبه بالنار
ز ي نیآزماید. میبداش را با بال میخداوند متعال بنده

71ۀ، در تأویلی عارفانه از آیاالسرارتفسیر کشفدر 
که عادت خلق چنان است«گوید: یونس میةسور

هر که را به دوستی اختیار کنند همه راحت و 
آسایش آن دوست خواهند و سنّت الهّیت به خالف 

شربت محنت ،این است، هر که را به دوستی بپسندد
:1375میبدي،(» با خلعت محبت بر وي فرستد

ها همگی محنت و بال«،). به عبارت دیگر108
آن رود و از طریق مراحل الزم تزکیه به شمار می

ود و عالم رها ـه خـی بـاست که انسان از وابستگ
).258: 1383(چیتیک،» شودمی
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معشوق به سبب صاحب اختیار بودن و استغناء،
شق دارد تا عیار عهرگونه جفایی را بر عاشق روا می

ا تاو و ثبات قدمش را در این طریق دشوار بیازماید 
بدان حد که حتی جواز مکافات و عقاب بدون

استحقاق را نیز دارد:
میان عاشق و معشوق فرق بسیارست   

از کنیدـا نیـد شمـاز نمایـار نـو یـچ
)5، ب254(حافظ، غ

در زلف چون کمندش اي دل مپیچ کانجا  
جنایتجرم و بیی بیـده بینـا بریـرهـس

)5، ب99(حافظ، غ
پسندد و هم لطف اوعاشق هم قهر معشوق را می

،قرار هر دو است. به عبارت دیگرو بیو مشتاق را
در عشق حقیقی هرچه جور و جفاي دوست بیشتر، «

کشی عشق عاشق شدیدتر و هرچه ناز و عاشق
(مرتضوي،» ترتر، عشاق او فراوانمعشوق سخت

چون عشق درست «دیگر، ). به تعبیري 411: 1383
).1375:40میبدي،(» بود بال به رنگ نعمت شود

چه قادرحکمت استاست یارب وینچه استغناین
آه نیستومجالنهان هستهمه زخمکاین

)5، ب77(حافظ، غ
سنگ جفا چه میزنی بر دگران ز نازکی   

بر سر ما حواله کن رحمت عام خویش را
)5، ب53(فغانی، غ

محبوب نباشد  ۀجز جور و جفا پیش
خوبی که جفایی نکند خوب نباشد

)1، ب259(فغانی، غ

عشق عرفانی دوسویه است.7
ر ـوق از یکدیگـق و معشـري عاشـناگریزي و ناگزی

هاي آثار عرفانی منظوم و منثوریکی از درونمایه
اگر کشش معشوق به یاري که عرفا معتقدند .است

گیرد و در عشق درنمیۀشعل،کوشش عاشق نیاید
انجامد. در صورت اشتعال، به زوال و نابودي می

قال اهللا تعالی: یحبّهم و«مده است: شرح تعرّف آ
ا یحّبونه، خدا ایشان را دوست دارد و ایشان خدا ر
ر دوست دارند. محبت خود ایشان را مقّدم گردانید ب

محبت ایشان خود را، یعنی از آن مرا دوست داشتند
بخاري،(مستملی» که من ایشان را دوست داشتم

ادب ). متون عرفانی به منظور رعایت1700: 1366
و احتیاج عاشقۀشرعی با بیانی هنرمندانه از معادل

ودن رازي از ناگذران باشتیاق معشوق و به تعبیر نجم
ان که معشوق ناگذرچنان«اند: این ارتباط سخن گفته

عاشق هم ناگذران معشوق است. ،عاشق است
خواست معشوق عاشق را پیش از خواست عاشق 

ی گوید: او را که خرقانچنان. بود معشوق را...
).61: 1373رازي،(نجم» خواست که ما را خواست

معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد    ۀسای
ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

)6، ب215(حافظ، غ
اهاي ـجفةکنندمعشوق را تالفیۀحافظ کرشم

هاي داند و از نظر بابافغانی کرشمهشمارش میبی
بخش و به همان اندازه که حیاتکش اوعاشق

ا ساز است، عجیب و غیرمترقبه نیست و گوارجاودانه
باشد:می

ره عاشقانه بکش  ـار پریچهـاب یـعت
که یک کرشمه تالفی صد جفا بکند

)2، ب194(حافظ، غ
د این دم از تو نیست عجب   ـاباتـی حیـده
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عجبهم از تو نیستکرشمه کشی اینیکبه
)1، ب57، غ(فغانی

حافظ اعتقاد دارد که اگر گاهی یار به عاشق
دلیلش آن است که در عاشق آن اندازه،توجه ندارد

به .تابی را ندیده استاشتیاق و نیاز روحی و بی
اگر عاشق و در عشق صادق باشی از «،عبارت دیگر

لطف و مرحمت معشوق محروم نخواهی بود، 
» از بی مهري معشوقمحرومی تو از بیدردي است نه 

).419: 1383(مرتضوي،
ق که شد که یار به حالش نظر نکرد  ـاشـع

اي خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست
)4، ب66(حافظ، غ

حافظ در بیت زیر به جاي آنکه خود را عاشق
لولی سرمست معرفی کند، در یک مهندسی ۀو شیفت

لیل معکوس و از منظري وارونه سرمستی لولی را د
شمارد:شیفتگی او به خود می

ع خویشم که درین قحط وفاـطالةدـبن
عشق آن لولی سرمست خریدار منست
)4،ب51(حافظ،غ

رف ظه تأّسی از حافظ، شکستن ـز بـبابافغانی نی
مجنون به دست لیلی را دلیل سابق بودن عشق لیلی 

داند:به مجنون می
را نظر   ه مجنون بود لیلی ـردم بـه از مـرنـگ

مجنون شکستۀدر میان بهر چه آخر کاس
)6،ب115(فغانی،غ

او باید پاك و ةمعشوق عیان است، براي مشاهد. 8
قابل بود

فأینما توّلوا فثّم «بقره آمده است: ةسور115ۀدر آی
به هر کجا روي کنید وجه الهی آنجاست. » وجه اهللا

انوار رط تابیده شدن ـشمرصادالعبادرازي در مـنج
ک را صیقل دادن دل با مصقل ـی در دل سالـغیب

دل ۀچون آین«گوید: آنگاه که می،دانداهللا میاالالاله
االاهللا صقالت یابد و به تدریج از تصرف مصقل الاله

زنگار طبیعت و ظلمت صفات بشریت از او محو 
پذیراي انوار غیبی گردد و سالک به حسب ،شود

» مشاهد آن انوار شودصقالت دل و ظهور انوار 
).169: 1373رازي،(نجم

یز عرفا معتقدند که خداوند در همه جا و همه چ
آشکار و هویداست و این حجاب ظاهر و باطن 
.انسان است که رؤیت او را دشوار ساخته است

هاي خود سالک راه حق بهتر است حجاب،بنابراین
د. گر شوو خودي را کنار بزند تا جمال یار را نظاره

معشوق براي محرمان در تجّلی و از اغیار در حجاب
است.

جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی 
ا نظر توانی کردـان تـار ره بنشـغب

)7، ب149(حافظ، غ
گر دیده و دل پاك نگه داشته باشی 
هیچ از نظر پاك تو محجوب نباشد

)4، ب227(فغانی، غ
ل را دانی معتقدند کار حافظ و بابافغبراي این

اهللا پاك که عرش الهی است، باید از لوث ماسوي
:کرد تا خداوند به تمام و کمال در آن متجّلی شود

روي جانان طلبی آینه را قابل ساز 
ورنه هرگز گل و نسرین ندمد ز آهن و روي

)5، ب498(حافظ، غ
قلب، خود را ۀآدمی باید با تهذیب و تصفی

،الهی کند. به عبارت دیگرةرش جلوپذیۀشایست
آدمی از راه نفی صفات پست خود و روبیدن همه 
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شاهانه را خواهد دید و ةچیز جز خدا، سرانجام جلو
اي صیقلی، ارزش در نهایت، دل همچون آیینه

کند (شیمل،منعکس ساختن نور الهی را پیدا می
1367 :445.(

دل بهر او چون ساختی خالی   ۀفغانی خان
آن پاك بایستیۀخاندل پاك تو خلوت

)8، ب571(فغانی، غ
گذرد بر تو ولیکن  معشوق عیان می

اغیار همی بیند ار او بسته نقابست
)5، ب31(حافظ، غ

م و موقوف به حوالت الهی و عهد ـق قدیـعش. 9
الست است

ازلی و ابدي و به . بنابراین، عشق قدیم است
که خداوند ارواح تعبیري سرمدي است. آنگاه 

آدمیان را در عالم ذرء احضار فرمود، همگان در 
دند کراش اقرار و اعتراف عهد الست به پروردگاري

روز «و این عهد و پیمان را ناگسستنی خواندند. 
ورزي انسان به ازل یا الست در عرفان آغاز عشق

محبوب ازلی است، یعنی زمان آشکار شدن جمال 
راد،(کیانوش» تولد عشقپروردگار براي انسان و

1386 :263.(
م که رنگ الفت بود  ـود نقش دو عالـنب

زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
)8، ب20(حافظ، غ

ازلی است   ۀشراب عشق تو ما را حوال
بیار جام که نتوان از این حواله گذشت

)4، ب63(فغانی، غ
ديه ابحافظ و فغانی عالوه بر ازلی بودن عشق، ب

کنند:گونه اشاره میبودن آن این

جز دل من کز ازل تا به ابد عاشق رفت  
جاودان کس نشنیدیم که در کار بماند

)7، ب186(حافظ، غ

ه کس  ـد بـمانی نمیـد باقـا ابـت تـچ دولـهی
عشق است و بسدولتی کان هست باقی دولت

)1، ب333(فغانی، غ
عهد الست توسط قبول بار امانت عشق در 

انسان به ظاهر اختیاري اما در باطن اجباري بوده
عاشقی به کسب و اختیار نیست و تقدیري از «.است

پیش رفته است و تحقق آن از طریق جذب و کشش 
» ي ازلی استالهی در این جهان نیز مبتنی بر سابقه

).1382:66(پورنامداریان،
ار می خور که عاشقی نه به کسب است و اختی

این موهبت رسید ز میراث فطرتم
)7، ب326(حافظ، غ

حافظ و فغانی عشق را موقوف به هدایت و 
الهیۀحوالدانند و معتقدند که بیعنایت الهی می

.توان به راه عشق و وصال معشوق قدم گذاشتنمی
اگر عالمی خواهند که محبّت را «به قول هجویري 

نندکر تکّلف کنند تا دفع جلب کنند نتوانند کرد و اگ
» نتوانند کرد که آن از مواهب است نه از مکاسب

).179: 1376(هجویري،

د ار راه به رندي نبرد معذور است  ـزاه
عشق کاریست که موقوف هدایت باشد

)4، ب158(حافظ، غ
کف غبارم و جایی رسم به دولت عشق 

ردـرگیـاك بـت ز خـایـم عنـرم نسیـگ
)2، ب264(فغانی، غ



1397بهار، 22پیاپی ،دوم، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 20

عشق امانت الهی است، امانتی خاص انسان نه . 10
فرشتگان

دمید و آن راوقتی خداوند روح خود را در آدمی می
ز کی اخواند، یها میانسان از سایر آفریدهةوجه ممیّز

،صفات الهی که همراه روح در انسان دمیده شد
جز دل آدم صدف دّر عشق «.عشق و محبت بود
شق از راه خلق آمدند او از راه عنبود. دیگران همه 

دیسآمد: یحّبهم و یحّبونه، از فریشتگان تسبیح و تق
بیش نبود، ...فرشتگان را عبودیّت محض داد که 
صفت خلق است و آدمیان را بعد از عبودیّت، 

میبدي،(» خلعت محبّت داد که صفت حق است
).145و1375:88

ي عشقت  بیا که در دل تنگ من از خزانه
ی است که روح االمین نبود امینشـانتـام

)7، ب343(فغانی، غ
عشق اي ملک تسبیح گوي  ۀبر در میخان

کنندر میـت آدم مخمـا طینـدر آنجـکان
)6، ب206(حافظ، غ

نه انا عرضنا االما«احزاب: ةسور72ۀطبق آی
و علی السماوات واالرض و الجبال فأبین أن یحملنها

خداوند در روز »:منها و حملها االنسانأشفقن 
الست، شراب جمال و کمالش را به ارواح آدمیان 
نوشاند و آنان در مستی و وجد حاصل از این شراب 
به پرسش خدا پاسخ بلی گفتند و از این طریق 

ولیت عظیمی را به گردن گرفتند ئندانسته مس
).45: 1382(پورنامداریان،

کشید   آسمان بار امانت نتوانست 
کار به نام من دیوانه زدندۀقرع

)3، ب191(حافظ، غ
توفیق زد   ۀعشق چون بر لوح هستی قرع

دیگران را ترك فرمود و رقم بر ما کشید
)5، ب176(فغانی، غ

اساس آفرینش آدمی همین عشق و محبّت است 
ی ة عقل، حتخاطر اسارت در محدودکه فرشته به

ضه گفتند: اي آدم بر تو عر«بویی از آن نبرده است.
گیري؟ گفت: زیرا که سوختهکنند تو چرا درمینمی

میبدي،(» منم و سوخته را جز در گرفتن روي نیست
1375:142.(

ک  ـارد ملـاب نیـو تـاي تـج تمنـگن
در دل ویران ما وه که مقیم از چه شد

)4، ب302(فغانی، غ
فرشته عشق نداند که چیست اي ساقی  

ام و شرابی به خاك آدم ریزـاه جوـخب
)3، ب274(حافظ، غ

عرفانی قرین غیرت استعشق.11
- قلبیکون فیاهللا غیور الیحب انان«طبق حدیث 

ان )، عارف82: 1380(فروزانفر،» العبد احد اال اهللا
هاي مجازي گونه که در عشقاعتقاد دارند که همان

در عاشق و معشوق نسبت به یکدیگر غیرت دارند،
عشق عرفانی نیز این غیرت هم از جانب عاشق و 

غیرت دو است: «.هم از جانب معشوق وجود دارد
ي غیرت حق بر بنده و آن، آن بود که خلق را اندر و

نصیب نکند و او را از ایشان ربوده دارد و غیرت 
ر بنده حق را آن بود که احوال و انفاس خویش به غی

).421: 1345حق مشغول ندارد (قشیري،
نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار   

م حرف دگر یاد نداد استادمـه کنـچ
)5، ب330(حافظ، غ

درویش چو در مشرب توحید رسیدي  
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هم صحبتی خلق دگر بر تو حرام است
)2، ب117(فغانی، غ

معشوق باشد و قلب ۀعاشق باید فقط در اندیش
ت است؛ عشق غیر«خود را از عشق غیر خالی کند. 

عشق آن شعله است که نه تنها صورت ظاهر، بلکه 
: 1367(شیمل،» سوزدجز معشوق همه چیز را می

469.(
یـام اي ساقدهـرم دل شـان حـاسبـپ
او نگذارمۀن پرده جز اندیشـا دریـت

)8، ب339(حافظ، غ
ل دفغانی ملک دل خویش را از یاد غیر خالی و 

ایگاه گنج عشق معشوق واي جخود را مانند گنجینه
اندرون خود را ماالمال از عشق او کرده و خود را

فراموش کرده است:
چون مجنون زار    ا دوست یکتایم کهـان بـچنآن

هیچ غیر از دوست نبود گر برون آیم ز پوست
)2، ب119(فغانی، غ

در شرح تعّرف در باب تجرید آمده است که 
اهللا وقت الیسعنی فیهلی مع «پیامبر (ص) فرمود: 

گونه است که این،»ملک مقرب و ال نبی مرسل
غیرت عاشق و معشوق نسبت به یکدیگر هیچ 

خواهدتابد، حال آن واسطه مینمیاي را برواسطه
مقرب باشد یا پیامبر فرو فرستاده شده:ۀفرشت

اي است    چنان معاملهمیان ما و حبیب آن
گنجدنمیود غیر درـه شـر فرشتـه گـک

)5، ب210(فغانی، غ

عشق، خطیر و مستلزم معرفت است. 12
انسان در عهد الست امانتی را از خداوند پذیرفت که 

هاست. مشکالت و سختیۀهمأاین امانت سر منش

پیوند بلی با بال و رنج و محنت، تقدیر آدمی است. «
بال بلی گفتن میثاق عشق با خداست و عشق بی

عبارت ). به53: 1382نامداریان،(پور» ممکن نیست
ترین بالها، بالي محبّت است و هرکس عظیم«،دیگر

ترین دیده باشد از بالي خردترین خبر که بالي عظیم
).1414: 1366بخاري،(مستملی» ندارد

که بردم گوهرمقصود  شدم گفتمچو عاشق می
فشان داردخوندریا چه موجندانستم که این

)3، ب123(حافظ، غ
داند  ر و فربه نمیـد الغـق صیـانی عشـفغ

به تیغ تیز گردن نه که خونریزست قصابت
)7، ب69(فغانی، غ

راه عشق، کمینگاه حوادث متعددي ،بنابراین
ها، در معرض نابودي ه در آن هستی انسانـت کـاس

رنـج و بـال در عشق سرنوشتی «ت.ـو خطر اس
ن که قدم به میداانآن،بنابراین.ناپذیر استگریز

» دسپارننهند خود را به امواج رنج و بال میعشق می
).221: 1385(یثربی،

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست   
آنکه جان بسپارند چاره نیستزـجا ـآنج

)1، ب78(حافظ، غ
زیرا عشق؛کردراه عشق را باید با معرفت طی

اشتن معرفت معرفت است و انسان به سبب دةثمر
ت. الهی رفبود که در عهد الست زیر بار تحّمل امانت

به قول محمدغزالی هر کسی که خداوند را بهتر 
دارد، چون دوستی بشناسد، وي را بیشتر دوست می

و هرکسی که او را ة معرفت استو محبت او ثمر
دلیلش آن است که او را نشناخته ،دوست ندارد
)598: 1368است (غزالی،

یزید عشق   معرفت مباش که در منبی 
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ر معامله با آشنا کنندـل نظـاه
)5، ب203(حافظ، غ

امـد تمـق دریابـّر عشـه سـد کـارفی بایـع
فهم ما دورست از این معنی که رند و ابتریم

)6، ب398(فغانی، غ
الهیبرند که با عشقکسانی به اسرار الهی پی می

ظ م آشنا و به قول حافیغابنابراین پمأنوس باشند، 
رسد:تنها به گوش آشنایان می» پیغام سروش«

تا نگردي آشنا زین پرده رمزي نشنوي   
گوش نامحرم نباشد جاي پیغام سروش

)6، ب293(حافظ، غ
ه دل آشنا رسد    ـا بـام آشنـپیغ

بیگانه از کجا شنود بوي پیرهن
)5، ب483(فغانی، غ

- است و عاشقجایگاه عشق، در دل شکسته. 13

عارف، غم را دوست دارد
»أنا عندالمنکسره قلوبهم الجلی«طبق حدیث 

)، خداوند بشارت داده است که28: 1380(فروزانفر،
.اندمن نزد کسانی هستم که از بهر من دل شکسته

آن دل که در عبادت مدام خداوند شکسته و در «
اي تحمل بالها و مصایب ویران گشته، به ویرانه

» است که گرانبهاترین گنج در او جاي داردمانند
).335: 1367(شیمل،

تر ز دل من غم تو جاي نیافتخراب
ه ساخت در دل تنگم قرارگاه نزولـک

)8، ب318(حافظ، غ
ما   ۀشکسته شد دل و شادست جان خست

اـمـۀدا از دل شکستـست جـار نیـه یـک
)1، ب10(فغانی، غ

» القلب الحزینان اهللا یحبّ «طبق حدیث 
)، خدا دل اندوهگین و غمناك 83: 1380(فروزانفر،

را دوست دارد، دلی که شکسته است با سوز و شوق 
ل خداوند به جبرئی«.زندبیشتري خداوند را صدا می

د امر کرد که آرزوهاي بندگان محبوب او را برنیاور
).498: 1367(شیمل،» بردزیرا از آواز آنان لذت می

محزون برون آید  ز دلـن کـمۀنالو فغان
تر از صوت و صداي ارغنون بادابه گوشت خوش

)4، ب42(فغانی، غ
ر دل ریشم فکن اي گنج روان  ـاي بهـسای

که من این خانه به سوداي تو ویران کردم
)4، ب332(حافظ، غ

بخش براي عاشق است و غم عشق، غمی لذت
ق تی از جانب معشوعاشقان این غم را به عنوان موهب

پذیر این مهمان عزیز دانسته و دل خویش را منّت
ا زیرا عاشق تا غم عشق دارد معشوق را ب؛دانندمی

- کشف). به تعبیر 225: 1385خود دارد (یثربی،

ارترسزاودوستیبهوترنزدیکاوبه کههر«،االسرار
میبدي،(»بیشتروياندوهتر،شایستهراوصالو

1375 :39(.
حافظ گمشده را با غمت اي یار عزیز
اتحادیست که در عهد قدیم افتادست
)9، ب68(حافظ، غ

ادم دل   ـم نهـه غـدم بـو بدیـت چـن اولـم
که حکم خیر و شر هر کس از نخست شود

در عشق هم کشش شرط است هم کوشش. 14
آمده است که پیامبر (ص) فرمود: االسرارکشفدر 

زي عمل الثقلین، یک کشش از من الحق تواةبجذ«
» آدم و فرشتگانسوي حق برابر است با کردار بنی
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). جذبه و کشش عبارت است از 28: 1375(میبدي،
اینکه حق، به محض عنایت ازلیت، بنده را به خود 

گرداند و آنچه را که بنده در طی منازل به نزدیک می
سازد، بی آنکه آن محتاج باشد براي او مهّیا می

ت و کوششی از جانب بنده در میان باشد زحم
).265: 1377گیالنی،(الهیجی

وان کرد جان نثار   ـاي نتهـست جذبـا نیـت
رفتن به پاي خود به سر دار مشکل است

)4، ب112(فغانی، غ
ی در ادبیات عرفانی، معشوق داراي مقام و منزلت

او کوشش ۀبسیار واالست و بدون کشش و جاذب
نخواهد رسید و بدون یاري معشوق، عاشق به جایی 

رگشتگی خواهد شد. ـرت و سـار حیـق دچـعاش
وصول بدان حضرت نه از طرف بنده است، بل که «

» علت و تصرف جذبات الوهیت استاز عنایت بی
).178: 1373رازي،(نجم
ه   ـم ورنـقـو واثـف تـر زلـت سـمـه رحـب

کشش چو نبود از آن سو چه سود کوشیدن
)3، ب405ظ، غ(حاف

وسف  ـراهن یـت پیـرسد نکهـایی نـج
گر خود کشش از جانب یعقوب نباشد

)2، ب259(فغانی، غ
هاي وکشش، اشارهحافظ ضمن اعتقاد به جذبه
باسالکان و محبّان.فراوانی به کوشش نیز کرده است

عنایت است، ودانند کارساز اصلی جذبهاینکه می
براي اینکه کوششباید از کوشش غفلت نکنند. 

ایت و توجه معشوق را فراهم ـعنـۀ ق، زمینـعاش
).136: 1385آورد (یثربی،می

گر چه وصالش نه به کوشش دهند  

وشـی بکـوانـا تـدر اي دل تـقآن
)5، ب295(حافظ، غ

عشق، جنون الهیست و با عقل ناسازگار است. 15
نگر را مورد اندیش جزئیتـل مصلحـان، عقـعارف

ا به عشق ـد کـاد دارنـاند و اعتقنتقاد قرار دادها
میان محّبت و عقل «اي ندارد. بینی رابطهمصلحت

منازعت و مخالفت است، هرگز با یکدیگر نسازند. 
عقل خانه ،به هر منزل که محّبت رخت اندازد

» پردازد. هر کجا عقل خانه گیرد محبّت کرانه گیرد
).63: 1373رازي،(نجم

را درگه بسی باالتر از عقل استعشق حریم
کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد

)2، ب126(حافظ، غ
ي عقلم به نرد عشق   درمانده است مهره

الـدر بـو در ششـم تـن چشـتیـز کعبا
)4، ب28(فغانی، غ

با اوج گرفتن عرفان، خرد در محاق قرار گرفته
ا به مدد زیرا عارفان سفرهاي ماورائی خود ر؛است

شق رو به ستایش عرسانند و از اینعشق به انجام می
پردازند و عقیده دارند که آن سفر با کمک عقلمی

).280: 1371میسر نیست (رحیمی،
ل در ره عشق     ـر عقـردم و تدبیـاس کـقی

کشد رقمیچو شبنمی است که بر بحر می
)2، ب480(حافظ، غ

ن   مة ه عقل فغانی قیاس چارـن بـمک
چو در دل است تمناي بی قیاس مرا
)7، ب35(فغانی، غ

ان و ـاز انسـاالمتیهـابـل مـت عقـی اسـبدیه«



1397بهار، 22پیاپی ،دوم، شماره ششم، سال »هاي ادبی و بالغیپژوهش«فصلنامه 24

ترین مواهب خداوندي است، ولی گویی در راه مکرم
وصول به حق و جهش به سوي امور روحانی کاري 

). به عبارت 149: 1352(دشتی،» از آن ساخته نیست
واند در راه وصول به تجزئی زمانی میعقل،دیگر

جهانی راهبرش حق راهگشا باشد که عقل کامل آن
لوئیس،(باشد، وگرنه ما را به گمراهی خواهد برد 

1384:499.(
دیوانه شد فغانی و رست از کمند عقل

ترسته مردم دیوانه خوشـی بـآزادگ
)8، ب153(فغانی، غ

ما نخل خرد از بن و پیوند شکستیم    
شد و بند شکستیمآشوب جنون تند 

)1، ب403(فغانی، غ
عقل توجهی کند و بین ۀعاشق نباید به وسوس

زیرا ؛انسان و خدا، عقل نه واسطه است و نه دلیل
جز بدانچه عاجز است راه ،عقل که خود عاجز است

نخواهد برد و تنها دلیل و راهنما وجود خداوند 
).35: 1353کوب،است (زرین

عقل کنی گوش   ۀهش دار که گر وسوس
یـه در آیـوان بـرضۀآدم صفت از روض

)2، ب505(حافظ، غ

عشق قابل تقریر و بیان نیست.16
یر توان آن را تقرعشق یافتنی است، نه گفتنی و نمی

و بیان کرد و به کمند الفاظ کشید و به تعبیري 
عشق را نشناخته است. ،هرکس عشق را تعریف کند

ز از محبّت نه محبّت بود، اعبارت«به قول هجویري 
» آنچه محّبت حال است و حال هرگز قال نباشد

).179: 1376(هجویري،
ی   ـه گفتنـدانستنی است سّر محّبت ن

بگذار فهم نکته به طبع سلیم خویش
)9، ب350(فغانی، غ

من عرف اهللا کلّ «ابوالقاسم جنید: ۀطبق گفت
بیان آن هرکس خدا را شناخت زبانش از،»لسانه

). به عبارت11: 1380شود (فروزانفر،عاجز می
محبّت صفتی است که خلق از وصف او «،دیگر

عاجز آمدند و هیچ واصف که محّبت را وصف کرد 
و از عین محبّت خبر نکرد، لکن آنچه گفتند اوصاف ا

» ندات او گفتند یا افعال محبّان گفتتأثیرگفتند یا 
).1391: 1366بخاري،(مستملی

آید زبان به وصف جمال تو بر نمی
آیدی تو به تقریر در نمیـه خوبـک

)1، ب269(فغانی، غ
غیرت عشق زبان همه خاصان ببرید  

ّر غمش در دهن عام افتادـا سـاز کج
)4، ب114(حافظ، غ

آنحافظ و بابافغانی بر این باورند که قلم نیز
ز وصف توانایی را ندارد که عشق را توصیف کند و ا

عشق عاجز و سوزان است:
قلم را آن زبان نبود که سّر عشق گوید باز 

ديـرح آرزومنـت شـریرسـد تقـوراي ح
)3، ب453(حافظ، غ

عشق ۀتا مغز قلم سوخته در تجرب
بر سوختگان مرهم داغ است دل ما
)5، ب49(فغانی، غ

گیرينتیجهبحث و 
ست که اثرپذیري بابافغانی از حافظ چنان گسترده ا

طلبد. محدودیت نگاهی منشوري و چندوجهی را می
مقاله و موضوع آن به حدي است که فقط یکی از 



25، محمد جهلتهرام احمديشهاي بابافغانی از شگردهاي تصویرساز شعر حافظ/ بررسی تأسی

موضوعات ادبیات عرفانی، یعنی عشق در آن 
شود. تقریبًا آنچه را که حافظ از منظر بازنموده می

محوري ۀخویش بدین مقولۀمتکثّر و هنرمندان
است؛ی نیز نگریسته است، مبتال به غزلیات بابافغان

هر چند درخصوص نابرابري میزان ارادت و تعلق
گونه خاطر بابافغانی و حافظ به عرفان جاي هیچ

اما اقتفاي غزلیات او در لفظ و معنا ،تردیدي نیست
و کوشش در جهت حافظانه سرودنش نیز واضح و 

، آنچه را که دیوان حافظ و از . بنابراینمبرهن است
به عنوان عشق سروده هاي نابشخالل ابیات غزل

در دیوان بابافغانی نیز ،قابل رهگیري و احصار است
براي بازنمودن و به باشد. بنابراین،میقابل استخراج 

ۀگانبابافغانی و حافظ مضامین بیستۀنوعی مقایس
عشق مورد واکاوي قرار گرفت و ۀمربوط به مقول

د که بابافغانی در این مورد نیز بسیار شمشخص 
چون دو سویه همحافظ است. مضامینی أثیرتتحت

بودن عشق عرفانی، خطیر بودن عشق و استلزام 
اهللا در معرفت در آن، لزوم ترك تعلقات به ماسوي

.طریق عشق، موقوف بودن عشق به عنایت الهی و...
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