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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۸۱/۸۱/۱۱۸۲                                                                                ادی فیلط رټاکډ

 

  ېک وابځپه  ګه سن ایصبورس اغليښد

  شعرونه رحمان بابا خپل ییوا ېچ

 دي يړنه غال ک رازيیدغزلبول شاعر حافظ ش ېدپارسي ژب

 

دښاغلي صبور سیاه سنګ په نامه یو لیکوال چې افغان دي اود کاناډا په هیواد کې اوسیږي په خپلې فیسبوکي پاڼه 
کې لیکلي دي چې دپښتوژبې صوفي شاعرحضرت رحمان بابا علیه الرحمه د پارسي ژبې دنامتوغزلبول شاعرحضرت 

لرحمه ځینې بیتونه غال کړي دي .ښاغلي سیاه سنګ پخپله پاڼه کې دحافظ ځینې پارسي شعرونه حافظ شیرازي علیه ا
راوړي دي بیا یې ورسره درحمان بابا پښتو شعرونه راوړي دي اووایي چې رحمان بابا غل و او دغه بیتونه یې 

 دپارسي ژبې دغزلبول شاعر حافظ شیرازي نه غال کړي دي
 . 

ددغه لیکوال په ځواب کې باید ووایم چې اول خو لیکواالن اوشاعران یودبل دلیکنو او اشعارونه متاثره کیږي او 
دویم داچې رحمان بابا خو دحافظ هیڅ یو شعر هم دپارسي ژبې نه نه دی غالکړی ، ځکه رحمان بابا دپارسي ژبې 

وان یې لوستلي هم وي او بیا یې دهغې معنا او حافظ شعري دی شاعر نه و چې په پارسي ژبه شعر ولیکي او که د
مفا هیم په پښتو شعرونو کې راوړي وي دا خو غال نه ده ، ادبي غال خو هغه غال ته وایې چې یو لیکوال یا شاعر 

 دچا لیکنه او شعر کټ مټ په خپل نامه کړي چې بیشکه دې ته بیاادبي غال یاسرقت ویل کیږي
 . 

ل لیکواالن او شاعران یو دبل دلیکنو او اشعارونه متاثره شوي دي چې موږ یې لکه چې دمخه مې وویل دنړۍ ټو
په پښتو ژبه کې هم ډیرې بیلګې لرو . هممدارازپه پارسي ژبه کې هم ډیر شاعران یودبل نه متاثره شوي دي . 

نو بې دشاعراپخپله حضرت حافظ شیرازي هم دډیرو پارسي زبو شاعرانو نه متاثره شوی دی لومړي به زه دپارسي ژ
خواجو کرماني، عطار نبشاپوری او نظامي ګنجوي ځینې پارسي اشعار راوړم چې پخپله خواجه حافظ شیراري ترې 
متا ثره شوی دی او پخپله ایرانیان پردې خبرې اعتراف کوي او لیکنې یې کړي دي که )) حافظ در هفتاد درصد 

خواجه حافظ شیراز په خپلو سلوکې اویا شعرونو کې  اشعار خود از خواجوی کرماني متاثرګردیده است : یعنې
 .دخواجوی کرماني نه متاثره شوي دي 

 

په خپلو اشعارو  حافظ شیرازيهغه اشعار چې ق( 357 -986) کرمانيی خواجو دپارسي ژبې دشاعر -۱

  :اوورسره لفظي او معنوي شباهتونه لري دادي کې راوړي دي 
 
 

 ر ماهمچنین رفتست در عهد ازل تقدی: خواجو: ۱ 
 کاینچنین رفتست در عهد ازل تقدیر ما حافظ:

 خرقه رهن خانه ی خمار دارد پیر ما خواجو:: ۲
 روی سوی خانه ی خمار دارد پیر ما: حافظ

 ای بسا عاقل که شد دیوانه ی زنجیر ما: خواجو :۳
 : عاقالن دیوانه گردند از پی زنجیر ماحافظ

 م خرم آن روز که از خطه ی کرمان برو:خواجو  :۴
 دل و دین داده ز دست از پی جانان بروم
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 6تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :حافظ
 خرم آن روز کزین منزل ویران بروم 
 راحت جان طلبم و ز پی جانان بروم

 : دل صنوبریم همچو بید می لرزدخواجو : ۵
 : دل صنوبریم همچو بید لرزانستحافظ

 : خوش خبر باش ای نسیم شمالخواجو:۶
 : خوش خبر باشی از نسیم شمالحافظ

 : هزار یوسف مصری اسیر چاه زنخدانجوخوا :۷
 : هزار یوسف مصری فتاده درچه ماستحافظ

 : آتش از چشمه ی خورشید درخشان طلبندخواجو : ۸
 : تا لب چشمه ی خورشید درخشان برومحافظ

 : نسیم صبح سعادت به خون دل یابیخواجو: ۹
 : نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانیحافظ
 ...م حقارت نظر به مردم از آنک : مکن به چشخواجو: ۱۱

 : مکن به چشم حقارت نگاه در من مستحافظ
 : چون کمیت اشک را بر قطره کردم گرم روخواجو : ۱۱

 :گر کمیت اشک گلگونم نبودی گرم روحافظ
 : بوی روح از دم جانبخش سحر می شنومخواجو : ۱۲

 :بوی جای از لب خندان قدح می شنومحافظ
 :خواجو : ۱۳

 چون ز شبستان به در آید گویی بت من 
 حوریست که از روضه ی رضوان به در آید

 :حافظ
 هشدار که گر وسوسه ی عقل کنی گوش 
 آدم صفت از روضه ی رضوان به در آیی

 : ولوله از جان شیخ و شاب برآمدخواجو : ۱۴
 : خروش و ولوله در جان شیخ و شاب اندازحافظ
 : خیز تا رخت تصوف به خرابات کشیمخواجو:۱۱

 : خیز تا خرقه ی صوفی به خرابات بریمحافظ
 : همچو موسی ارنی گوی به میقات آیندخواجو :۱۶

 : همچو موسی ازرنی گوی به میقات بریمحافظ
 : بگو که ای مه نامهربان مهر گسلخواجو :۱۷

 : فغان که آن مه نامهربان مهر گسلحافظ
 : که جز به زر نتوان کرد دست در کمرشخواجو :۱۸

 دست در کمرش جز به سیم و زر نرود : کهحافظ
 :خواجو:۱۹

 گرم به هر سر مویی هزار جان بودی 
 فدای جان و سرش کردمی به جان و سرش
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 6تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :حافظ
 بگفتمی که چه ارزد نسیم طره ی دوست 

 گرم به هر سر مویی هزا جان بودی
 : نه من سوخته خون می خوردم و خاموشمخواجو :۲۱

 خورم و خاموشم: ُمهر بر لب زده خون می حافظ
 : زمین ببوس و بیان کن بدان زبان که تو دانیخواجو :۲۱

 : حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانیحافظ
 : جان بی جمال جانان پیوند جان نجویدخواجو:۲۲

 : جان بی جمال جانان میل جهان نداردحافظ
 : َعلَم چگونه زنی بر فضای عالم قدسخواجو :۲۳

 م در فضای عالم قدس: چگونه طوف کنحافظ
 : چو از رخش گل صد برگ می توان چیدنجوواخ :۲۴

 : به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدنحافظ
 
  :دحافظ شیرازي پر اشعارو دعطارنیشاپوري اثرات او اغیزې  -۲
 
 : همه کس طالب یارند ولیک عطار :۱

  (12مفلسی مست پدیدار کجاست )دیوان، ص 
 چه هشیار چه مست : همه کس طالب یارند حافظ

 (13: خورشید را ز پرده مشکین نقاب بست )دیوان، ص طارع :۲

 : گلبرگ را ز سنبل مشکین نقاب کن حافظ
  :عطار:۳

 بیا که قبله ما گوشه خراباتست 
  (77دیوان، ص )بیار باده که عاشق نه مرد طاماتست 

  :حافظ
 بیا که قصر امل سخت سست بنیادست 

 عمر بر بادست  بیار باده که بنیاد
  (88: مرکب لنگست و راه دورست )دیوان، ص عطار:۴

 : پای ما لنگست و منزل بس دراز حافظ
  :عطار:۱

 نگاهی می کند در آینه یار 
 که او خود عاشق خود جاودانه است 

 به خود می بازد از خود عشق با خود 
  (37 -31دیوان، ص )خیال آب و گل در ره بهانه است 

  :حافظ
 که بندد طرف وصل از عشق شاهی 

 که با خود عشق بازد جاودانه 
 ندیم و مطرب و ساقی همه اوست 
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 خیال آب و گل در ره بهانه 
  (271: حدیث عشق در دفتر نگنجد )دیوان، ص عطار:۶

 : که علم عشق در دفتر نباشد حافظ
  (116: پیر ما از صومعه بگریخت در میخانه شد )دیوان، ص عطار:۷

 : دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما ظحاف
 (129: درد هر کس به قدر طاقت اوست )دیوان، ص عطار:۸

 : فکر هر کس به قدر همت اوست حافظ
  :عطار :۹

 به هوا داری گل ذره صفت در رقص آی 
  (186دیوان، ص )کم ز ذره نه ای او هم ز هوا می آید 

  :حافظ
  به هوا داری او ذره صفت رقص کنان
 تا لب چشمه خورشید درخشان بروم 

  (818: ببستم خانقه را در، در میخانه بگشودم )دیوان، ص عطار :۱۱
 : در میخانه ام بگشا که هیچ از خانقه نگشود حافظ
  (579: چو من جمعیت از زلف تو دارم ... )دیوان، ص عطار :۱۱

 : کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم حافظ
  (588ر بگذری بر زلف مشک افشان او )دیوان، ص : ای صبا گعطار :۱۲

 : ای صبا گر بگذری بر ساحل رود ارس حافظ
 (551: کوتاه کرد قصه زلف دراز تو ) دیوان، ص عطار:۱۳

 : کوتاه کرد قصه زهد دراز من حافظ
  :عطار :۱۴

 گر چه میان دریا جاوید غرفه گشتی 
  (917دیوان، ص )هشدار تا ز دریا یک موی تر نگردی 

  :حافظ
 یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر 

 کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی 
  :عطار :۱۱

 از عشوه های خلق به حلقم رسید جان
  (336دیوان، ص )نه عشوه می فروشم و نه عشوه می خرم 

  :حافظ
 مقصود ازین معامله بازار تیزیست 

 نه جلوه می فروشم و نه عشوه می خرم 
 
  :ه ق( دشعرونو اغیزه 928پر حافظ باندې دنظامي ګنجوي )مړ -۳
 

  : اخیستی دی نو وایی تداشعارو نه یې لذنظامي  پردې خبرې اقرار کوي چې د حافظبخپله 
 حافظچو سلک دّر ِ خوشابست شعر نغز تو 
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 6تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 نظامیکه گاه لطف سبق می برد ز نظم 
:  

 بیا ساقی آن جام آیینه فام
 به جای جام به من ده که بر دست

 چو زان جام کیخسرو آیین شوم
 بدان جام روشن، جهان بین شوم

  (257شرفنامه، ص )
  :و نظیر این خطابها به مغّنی
 مغنی سحرگاه بر بانگ رود

 به یاد آور آن پهلوانی سرود
 نشاط غنا در من آور پدید 

 فراغت دهم زانچه نتوان شنید
  (271اقبالنامه، ص )

 
 تور مست بیا ساقی آن بکر مس

 که اندر خرابات دارد نشست
 به من ده که بدنام خواهم شدن
 خراب می و جام خواهم شدن

 مغنی نوای طرب ساز کن 
 به قول و غزل قصه آغاز کن
 مغنی از آن پرده نقشی بیار

 ببین تا چه گفت از درون پرده دار
  :شباهتهای دیگر

 دت بود : هر چه خالف آمد عادت بود قافله ساالر سعانظامی: ۱
  (218مخزن االسرار، ص )

  ...: در خالف آمد عادت بطلب کام که منحافظ
 : دست بدار ای چو فلک زرق ساز نظامی: ۲

  (281زآستن کوته و دست دراز )مخزن االسرار، ص
  :گوید حافظ

 زانچ آستین کوته و دست دراز کرد  ... - 
 دراز دستی این کوته آستینان بین       -
 نانموده دانی  : هم قصهنظامی :۳

  (8هم نامه نانوشته خوانی )لیلی و مجنون، ص
 : ... که هم نادیده می بینی و هم ننوشته می خوانی حافظ

  :نظامی : ۴
 باز بنای توبه را عشق خراب می کند روزه گشای عاشقان از می ناب می کند 

  (125دیوان قصاید و غزلیات، ص )
  : از می کنند روزه گشا طالبان یارحافظ
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  (68: از زلف بنفشه را دهد تاب )لیلی و مجنون، صنظامی : ۱
 تاب نقشه می دهد طّره مشکسای تو حافظ:

 
 

اوس مو ولیدل چې بخپله فارسي ژبې شاعران او حافظ دنورو پارسي زبو شاعرانو نه څومره زیات متاثره شوی 
 .دی او دا یوه طبیعي خبره ده 

 

ته غل ویلی دي ، زما په اند  رحمان بابارابه شو دې خبرې ته چې ښاغلي صبور سیا سنګ پخپلې مقالې کې ولې 

ښاغلي صبور سیاه سنګ ددې لپاره چې خپل کاذب شهرت نور هم زیات کړي نو ځکه یې دخپلو لیکنو لپاره بله 
رته کامنټونه ولیکي و صر خوشاله کړي اوسوژه ونه موندله او ددې لپاره چې یو شمیر متعصبین اوپردي پاله عنا

ر ډی او په مجموع کې پښتنو ته ښکنځلې وکړي نو دغه لیکنه یې وکړه چې دافغانستان د رحمان بابااو هغوی 

 . شمیر خلکواوپه تیره بیا دپښتوژبې دلیکواالنو او شاعرانو حساسیتونه یې راوپارول 
 

چې د ی په اوسنیو او روانو حاالتو کې چې افغانستا ن په سره  ده په خپلې دغې غیر علمي لیکنې سره دا ثابته کړه
. ښاغلي صبور سیاه سنګ دې په دې خبره ځان پوه کړي اور کې سوځي څومره قومي مسایلوته پراخه لمنه وهي 

چې دپښتو ستر صوفي شاعر لکه حضرت خواجه حافظ علیه الرحمه په شان دملیونونو انسانانو داحترام او درناوي 
رخمن دي او دغه صوفي او قلندر شاعرته سپکاوی او دغله کلمې کارول څومره نا مناسب او جا هالنه کاردي نه ب

.  
 

*************************** 
 

  : اخذونه
۸-http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=21401 - 
 تأثیر پذیری حافظ از خواجوی کرمانی- ۱
۳-http://ganjoor.net/hafez/khajoo- 
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