
  
  
  
  
  

  دعلی موحّدمحمّدکتر پیشکش استاد حقایق نگار و حقیقت جو 

  شناسانۀ حافظ و مولوی در ارتباط با محیط اجتماعی بررسی جایگاه
  های مشترک و مقایسه برخی اندیشه

  
  محمدرضا راشد محصّل
  دانشگاه فردوسی مشهد

  
های کاربردی هر یـک از دو         ی و مضمون  های فکر   مایه  این بررسی بر پایۀ بن    

های اجتماعی، موقعیـت علمـی و ادبـی و تلقّـی خـاص                شاعر در ارتباط با زمینه    
گیرد و با تحلیل      های رفتاری آنان صورت می      رسمی و دینی از نحوۀ تفکّر و شیوه       

شـود؛    های آنان اشاره می     های مشترک به اثرگذاری فکریِ حاصل از تجربه         اندیشه
با تأمّل در ساختار برخی اشعار، نکاتی از وجوه تقابـل و تفـاوت کـه در        در پایان   
نتیجـۀ ایـن    . انگیزی و شکوه شعری آنان اهمیت دارد نموده خواهد شـد           احساس

هـای بیـانی در اثرگـذاری         کننـدۀ جاذبـه     هـا، مـشخّص     بررسی و تحلیـل اندیـشه     
، در پهنـۀ ادب  ۀ رفیـع ها و جلوه دادن جایگاه واقعی هر یک از این دو قلّ            مضمون

  .فارسی است
در . ادبیات از جمله هنرها و در ساده ترین تعریف جلـوه بیـانی هنـر اسـت                

کنـد تـا بـه        ور می   ها و نهرهای زیادی آن را مایه        ای است که جوی     حکم رودخانه 
شـود و یـا از        سیر خود ادامه دهد؛ چون با مانعی برخورد کند یا بر آن فـایق مـی               

کند؛ ممکن است رکود و سکونی داشته باشد اما انقطاع            ای راه گذر پیدا می      گوشه
می خواهد آنچه را      هدف ادبیات هم پل زدن میان واقعیت و حقیقت است           . ندارد

که وجود دارد به آنچه آرمانی و در ذهنیت اجتماع بالقوه است متحـول کنـد و از                
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  .این وجه غالباً معترض است
پایگاه و مرتبه انسان را مـشخّص       مایۀ جریانات ادبی اندیشه است که هم          بن

  :بخشد های انسانی را تحقق می کند و هم فضیلت می
ــشه   ــه اندیـ ــو همـ ــرادر تـ  ای ای بـ

ــشه  رو ــود اندی ــشنی  ب ــل، گل  ات گ
  

 ای مـــابقی تـــو اســـتخوان و ریـــشه  
ــی   ور ــۀ گلخن ــو هیم ــاری ت ــود خ  ب

  )277 ـ 2/278مثنوی (  
انتزاعـی ـ هرچنـد    منظور از این اندیشه تنها یک کنکاش ذهنی یا یک تخیل 

ناب و خالص هم باشد ـ نیست بلکه نیرویی است که تمییز و تـشخیص زاده آن   
رساند و هم در روند تکاملی جامعـه را دگرگـون             است، هم انسان را به کمال می      

  .کند می
ــد در درون   ــه آی ــشه ک ــک اندی  از ی

  

 صد جهان گردد به یک دم سـرنگون         
  )2/1029همان (  

ـ    و جلـوه با این توصیف بیاییم  ه رفیـع ادب فارسـی ـ    هـای اندیـشگی دو قلّ
تـرین متفکـران شـرقی و از     مولوی و حافظ ـ را که هر دو از بزرگترین و شناخته 

ستارگان درخشان آسمان ادب و اندیشه جهانی هستند و صدها سال است که هر              
ور بـه     هـای اندیـشه     های فارسی زبانان نه، که انسان       ها و روح    یک به نوعی بر دل    

هـا و مقایـسه مـشترکات         کنند از طریق بازشناسی موقعیـت       ور عام حکومت می   ط
هـای هـر یـک        ذهنی و تجلیات فکری آنها برمحک زنیم و رابطه آن را با تجربـه             

هـا خواهـد      ای در جهت یادآوری اندیـشه       این بازشناسی هم اشاره   . مشخص کنیم 
 و معنویت انسانی هایی از عظمت مقام این دو نماینده تفکر شرقی  بود و هم جلوه   

  .را نشان خواهد داد
ای آن بـه شـناخت        هـای مقایـسه     از آنجا که دریافـت ایـن عظمـت و جنبـه           

های هر یک، موقعیـت آنهـا و اوضـاع اجتمـاعی زمانـشان نیازمنـد اسـت                    تجربه
  : نماید ای ولو گذرا الزم می اشاره

  الدین محمد   جالل1
  :زندگی

در .  سالگی تحت تعلیم پـدر اسـت       مولوی از ابتدای کودکی تا بیست و پنج       
این مدت فقه و اصول و حدیث و تفسیر و کالم و عقایـد را در حـد کمـال فـرا                      
گرفته و نامش در طبقات حنفیه در شمار کسانی است که اهلیت فتوا دارند یعنـی           
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 در  ولدنامهبرابر روایت   . حکیمی دانشمند و فقیهی ملتزم به عبادات و افعال است         
ش مریدان بر جای پدر نشسته و بساط وعظ و افادت گسترده            این مدت به خواه   

و شغل فتوا و تذکیر را به رونق آورده و رایت شریعت برافراخته است و یکـسال               
 حـدود سـال     )134: 1361فروزانفـر،   (. تمام دور از طریقت، مفتی شریعت بوده اسـت        

اشـته اسـت     سال با او مصاحبت د     9الدین محقق به روم آمده و موالنا           برهان 629
  ).44 :همان(

 یعنی چهار سال پس از مرگ برهان الدین با طلوع آفتاب شـمس در               642از  
قوینه، دگرگونی کامـل در شخـصیت فکـری و رفتـاری وی بـه وجـود آمـده و                    

  .شخصیت شریعت طریقتی او حقیقت جویی را نشانه گرفته است
ان ، کامـل تبریـزی در خـ       ۀبه راستی دانسته نیست کـه ایـن عـارف شـورید           

شکرستان قونیه در گوش مولوی چـه زمزمـه کـرد کـه او را از سـجاده عبـادت                    
  .شریعتمدارانه به چرخ زدن و دست افشانی و غزلخوانی وا داشت

ثیر در شیوه زندگی و به ویژه ضرب آهنگ         أهای این ت    تأثیر شدید او و جلوه    
گویی شعرش توصیف حاالت خاصی است که       . هایش ساری و جاری است      غزل
  :ز طریق تفکر و تفسیر بلکه در تجسم حرکات بهتر قابل دریافت استنه ا

ــن       ــوای م ــد ن ــره زن ــنم، زه ــرب م ــربم، ط ــن ط  م
  

  

  میــان عاشــقان شــیوه کنــد بــرای مــن     قعــش  
  

 شـود   خود وکش مکـش     چومست وخوش شود بی     عشق
  

  

ــن     ــوای م ــر همگــان ه ــدالن ب ــد چــو بی ــاش کن  ف
  

ــشد     ــشان ک ــن ن ــر رخ م ــشد ب ــان ک ــه ج ــرا ب ــاز م  ن

  

  

 رخ فلک حـسد بـرد زآنچـه کنـد بـه جـای مـن               چ  
  

 ام ام مـــن ز وجـــود رســـته مـــن ســـر خـــود گرفتـــه
  
  

  

 زنــــد دبدبــــۀ فنــــای مــــن ذره بــــه ذره مــــی  
  )120 ـ 4/121دیوان شمس، (  

شود که گویی عین وصـال اسـت، در ایـن حـال نـه                 چنان در غزل غرق می    
  .جالیسردی و افسردگی را جایی است و نه قیل و قال زاویه نشینان را م

آهنگی دارد نتیجه  شخصیت فکری و سلوک رفتاری او کامالً همخوانی و هم    
انـد کـه بـه        انگیـز اوسـت نوشـته       این هماهنگی سعۀ صـدر و بردبـاری شـگفت         

ام،   با هفتاد وسه مـذهب یکـی      : گوید  الدین قونیوی خبر بردند که مولوی می        سراج
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ان خود او بشنود و اگـر  فرستد تا حقیقت مطلب را از زب کسی را از دانشمندان می    
الدین به خدمت موالنا رسید و چون او          فرستادۀ سراج . تایید کرد او را ناسزا گوید     

با ایـن   «: بر لب آورد و گفت    ای    همولوی خند . را مقرّ بر این گفته یافت دشنام داد       
  .)االنس استفاده از مضمون  به نقل از نفحات143: 1361فروزانفر،  (»ام گویی یکی هم که می

اساس اندیشه او عشق است و اخالص، و این همه در جهت معرفت حق و               
  :این عشق از نظر او محک و معیار شخصیت انسانی هم هست. وصال به مطلق

 نمـودی   الی گشته بودی فضل و حجّت مـی       عبوالم
  

  

 نک محکّ عشق آمد کـو سـؤالت کـو جوابـت؟             
  )2 حاشیه 49: 1361فروزانفر، (  

آورنده مجموعه کاینـات      ها و به حرکت     ده همه اشتیاق  این شیفتگی دربرگیرن  
  :است

 ام که غرق اسـت انـدر ایـن          غرق عشقی 
  

ــشق   ــین و آخـــرین   عـ ــای اولـ  هـ
  )1/1757مثنوی (  

هـای بلنـدی چـون شـاه و           این عشق در سراسر مثنوی جاری اسـت تمثیـل         
هـایی   ربا و غیر آن همـه زمینـه        کنیزک، لیلی و مجنون، قصه صدرجهان، دز هوش       

عشقی است کـه ذوق آن جـانش را شـیرین دارد و از              . ی این شیفتگی هستند   برا
  . کند دست دادن این ذوق، نقش خدمت را دگرگون می

 گر کشانم بحث این را مـن بـه سـاز          
ــی    ــن م ــشق از م ــۀ ع رود  ذوق نکت

  

ــد دراز     ــواب آی ــا ج ــئوال و ت ــا س  ت
  ) و بعد3/1374همان (    شـود   نقش خدمت نقـش دیگـر مـی       

  :نیه و آسیای صغیرمحیط دینی قو
با این که بعضی از مردم قونیه به ویژه اطرافیان مولوی از دگرگونی حال او و 

اش چندان خشنود نبودند امّا ارادت برجستگان و بزرگان قونیـه بـه               کرانه  عشق بی 
مولوی تا آن حد بود که هیچ مشکلی در بیان اسرار معنوی و روش سلوک خـود                 

بن اسحق قونیوی اسـتاد و مـصاحب          زرگان محمد کرد ازجمله این ب     احساس نمی 
الدین عربی است کـه ابتـدا منکـر           فخرالدین عراقی و پسرخوانده و شاگرد محیی      

کماالت و حاالت مولوی است اما بعداً در حلقه مخلـصان وی در آمـده و گفتـه                  
 ،فروزانفـر (» این مرد مؤید من عنداهللا است و از جمله مستوران قباب غیرت           «: است
الــدین رازی،  الــدین شــیرازی، فخرالــدین عراقــی، نجــم جــز او قطــب) 119 :1361



 ...بررسی جایگاه شناسۀ حافظ و مولوی

 559

گولپینـارلی،   (باورمند مراتب سلوک و کماالت اخالقی اویند      ... الدین ارموی و      سراج
  .) به بعد373: 1363

  :حکومت و مولوی
اصوالً سلجوقیان به دلیل حکومت ایلی و خـانوادگی بـه مـسائل معنـوی و                

داشتند به همین سبب جانب عارفان و عالمـان را در           حتی خرافی توجهی خاص     
عزالـدین کیکـاوس خـود را برادرخوانـده موالنـا           . داشـتند   همه ابـواب نگـه مـی      

  .)136: 1361فروزانفر، (الدین قلچ ارسالن از سرسپردگان او بود  دانست و رکن می
 :نهما(الدین اصفهانی  الدین معتز و شمس الدین پروانه، تاج وزرایی چون معین

نظرخـواهی از او       نهایت فروتنی و فرمانبری را نسبت به مولوی داشتند و بی           )137
  . کردند کمتر به کاری اقدام می

  الدین محمد حافظ خواجه شمس. 2
  :  زندگی

المتکلمـین و بـه نوشـته محمـد           ۀالعارفین، زبـد    ۀحافظ با این که بلبل شیراز، عمد      
 از مـوقعیتی مناسـب هماننـد     )97: 1369ن،  معـی (العلما نـام دارد،       گلندام عمده افاضل  

  .مولوی برخوردار نیست
ظـاهراً  . ای متوسط زاده شده و در کودکی از پدر یتیم مانده است             در خانواده 

الدین   به کمک مادر و به دلیل اشتیاق شخصی از خدمت استاد برجسته زمان، قوام             
نویـسان او را      تـذکره  بعـضی از     )115: 1369معـین،   ( .عبداهللا شیرازی بهره برده است    

اند کـه درسـت       شاگرد میرسید شریف جرجانی و قاضی عضدالدین ایجی دانسته        
توانند نسبت به حافظ در مرتبـه اسـتادی           نیست و این دو از جهت زمانی هم نمی        

  .باشند
حافظ هم از مدرسه و قیل و قال آن چنـدان خـشنود نیـست و عـشق را در             

  : داند جهت معرفت، رساننده تر به مقصود می
 طاق و رواق مدرسه و قال و قیـل علـم          

  

 ایــم در راه جــام و ســاقی مهــرو نهــاده   
  )251: تا حافظ، بی(  

  :موقعیت او در قبال حکومت
تولد حـافظ همزمـان بـا پادشـاهی ابوسـعید بهادرخـان اسـت کـه سـرآمد                   

  .آید ه فارس به شمار میگران خطّ ستمکاری و خونریزی در میان حکومت
ریان، اتابکان، قراختائیان و شاهان چند روزه و چند ساله هم           پس از او، جالی   
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مبارزالـدین مظفـر، فرزنـدش شـاه شـجاع، شـیخ            . دست کمی از ابوسعید ندارند    
در یک سخن رشـتۀ خـونریزی و سـتمگری و     . اند  ابواسحق و دیگران همه چنین    

  .ریاکاری این حاکمان سری دراز دارد
  :هاست غزل حافظ گویای بخشی از این ستم

 بینم؟  این چه شوری است که در دور قمر می        
ــه ــی   هم ــی م ــس روز به ــام  ک ــد از ای  طلب

 دختران را همه جنگ است و جدل با مـادر         
ــرادر دارد     ــه ب ــرادر ب ــه ب ــی ن ــیچ رحم  ه
 پند حافظ بـشنو، خواجـه بـرو نیکـی کـن           

  

 بیــنم؟ همــه آفــاق پــر از فتنــه و شــر مــی  
!... مبیـن   آن است که هرروز بتر مـی      عجب  

ــسران را ه ــی پ ــدر م ــدخواه پ ــه ب ــنم  م بی
 مبیـن   مـی هیچ شفقت نه پـدر را بـه پـسر           
 مبیـن   مـی که من این پند بـه از در و گهـر            

  )76: 1369معین، (  
الـدین    وسیله مبارزالـدین، روزی شـیخ امـین       به  اند در محاصرۀ شیراز       نوشته

خبری بـود بـه       می ندیم و وزیر شیخ ابواسحاق او را که در حال مستی و بی               جهر
می پرسید که     بام قصر برد، وقتی دریای لشکر گرداگرد شیراز را دید از جهر           باالی  

انـد کـه شـیراز را در محاصـره            اینان چه کسانند گفت سـپاهیان امیـر مبارزالـدین         
 کـه در    ،عجب ابله مردکی اسـت محمـد مظفـر        «: اند مستانه خندید و گفت      گرفته

  .)184: همان(» گرداند چنین نوبهاری خود را و ما را از عیش و خوشدلی دور می
  :موقعیت اجتماعی

 معرفـت عاشـقانه هـدف       .حافظ شاعری اجتماعی و عـارف مـسلک اسـت         
اوست، اما رویی هم به دنیـا دارد و بـه سرنوشـت خـویش و زنـدگی اجتمـاعی             

هـا را زشـت       هـا و ظاهرنمـایی      کند و ریاکاری    ها انتقاد می    اندیشد از نابسامانی    می
 و نه حتی حاکم از شمشیر طنـز و انتقـاد او در امـان    نه صوفی نه عابد . شمارد  می

نگرانی تحمل نکنند و روی خوشی هـم          نیستند و طبیعی است که وجود او را بی        
های اجتماعی انتقادی     محقق آلمانی با توجه به غزل     » یوهان شر «. بدو نشان ندهند  

یگانه در زمانی که مغرب زمین هنوز گرفتار ارتدکسی بود این           «: نویسد میحافظ  
های پرگل شیراز  ت و تهور سرشار از لطف و مالحت در بوستانأمرد با کمال جر

شـد و     ترین افکار را شامل می      ترین صورت عمیق    خواند که در خندان     اشعاری می 
اشـعارش  . نگریـست   تر از عالم، به طبیعـت و زنـدگانی بـشر مـی              با نظری وسیع  

 بـا منهیـات مرتاضـانه،       متضمن کوچک شمردن تکفیر و تعصب و طعنه، مبـارزه         
در یک سخن، حافظ . )83: همـان (» تعظیم تمتعات زندگی و بشارت پیک عشق بود   
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های شعری و به پرسش کـشیدن ریاکـاری           به دلیل نکات انتقادی، مخالف خوانی     
گاه استواری هم ندارد      و تکیه . رود  شیخ و زاهد و مفتی و صوفی بر لبه تیغ راه می           

 خالف آسیای صغیر همـراه بـا عارفـان و متوجـه بـه               زیرا جو غالب در شیراز به     
هـای   طلبـی و عـدم پایبنـدی بـه اندیـشه      موقعیت آنان نیست و بیشتر به عـشرت    

  .اجتماعی گرایش دارد
  :های مشترک اندیشه

اند،     از این مسائل که بگذریم حافظ و مولوی از جهات اندیشه به هم نزدیک             
رینش و کمال بخش موجودات است،      دهد که مبنای آف     هر دو را عشقی انگیزه می     

پرتوهای پرکشش صفت حسن خداوندی است کـه در تجلـی خـود کاینـات را                
 عشقی است جاودانه که همه موجودات طفیل        ،از نظر حافظ  . روح بخشیده است  

  :آنند و سعادت در ارادت به این عشق است
 مـی و پـری      طفیل هـستی عـشقند آد     

  

 ارادتــی بنمــا تــا ســعادتی ببــری      
  )315: تا ، بیحافظ(  

  :و در زبان مولوی مبنای کمال است
ــا محمــد بــود عــشق پــاک جفــت   ب

  

 بهــر عــشق او را خــدا لــوالک گفــت  
  )5/2737مثنوی (  

  :کننده، نیز در اندیشه هر دو یکی است پیدایش این عشق کارساز و دگرگون
 در ازل پرتــو حــسنت زتجلــی دم زد  

  

  عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد  

  )103 :تا بیحافظ، (
ــاک را  ــشق پـ ــر عـ ــودی بهـ ــر نبـ  گـ

  

ــودی داد    ــی وجـ ــالک را  کـ ــی افـ  مـ
  )5/2739مثنوی (  

های عرفانی و تلقی هر یک از دریافت این عشق متفـاوت     با این همه، تجربه   
کرانـه چنـان مـستغرق اسـت کـه جـز              است مولوی در این عشق دریا مانند و بی        

دنیای اندیشه او بـه     . بیگانه است معشوق را در نظر ندارد و در پیشگاه او از خود            
های قابل دریافت دارد امـا        سان اقیانوسی است پهناور و موج خیز که گرچه کرانه         

هـای    های معنایی غـزل     لطایف هنری و زیبایی   . به ژرفای آن رسیدن ممکن نیست     
تواند به درستی دریابد که احساس و احـوال او را درک کـرده            مولوی را کسی می   

اگـر  . تواند عـشق او و عظمـت آن را احـساس کنـد              ر عشق می  مستغرق د . باشد
ای نتواند میان احساس خود با حاالت گوینـده همخـوانی ایجـاد کنـد و                  خواننده
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خود را با جو تمثیلی، تشبیهی و رمزی او تطابق دهد به یقـین قـادر بـه دریافـت                    
  .های او نخواهد شد معانی واالی غزل

آلـود را     های زیبا و مـه      ی سرسبز و خرم با دره     در برابر، دنیای حافظ همانند جنگل     
ها چنان است که گاه به انسجام کلی  تنوع مضمون. ماند که افق مشخصی ندارد می
  .)بیست و پنج: 1370مرتضوی، : ک. ر(آورد  یوند طولی غزل لطمه وارد میو پ

هم پیچیده لفظی و معنـایی بـا عناصـر فکـری            شعر او ترکیبی از هنرهای در     
تواند  کند و هر کس می است که همانند منشوری چندپهلو پرتوافکنی میگوناگون 

البته شعر او همیشه و همه جا . برابر ذهنیت خود از آن دریافتی خاص داشته باشد
تـوان عـارفی از خـود رسـته           عرفانی هم نیست چنان که خود حافظ را هم نمـی          

شی از عدم شناخت    دانست کوشش در توجیه عارفانه شعر او به ویژه همه آنها نا           
در نوسـان میـان     «ای او را      مشرب فکری و زندگی اجتماعی اوست چنان که عده        

عـالوه حـافظ    ه ب)7: 1377آشوری، ( .»دانند آوری فلسفی می    عرفان و دینداری و شک    
کند و این زندگی را هـم دوسـت دارد در             از مردم نبریده است با آنان زندگی می       

 جمع این دو حالت هم از جهت فکری و هـم  .عین حال مشرب عرفانی هم دارد     
انعکـاس ایـن دوگـانگی و       . از جنبه رفتاری از او انـسانی دوگانـه سـاخته اسـت            

کند و هم تفـسیر       ها را دشوار می     های آن در شعر، هم دریافت موقعیت غزل         جلوه
  .دارد ای از ابهام پنهان می اشعار را در هاله

کرانه و    ی مولوی و حافظ همان عشق بی      های انسان     مایه اندیشه   با این همه، بن   
ان آن را   نـ بی  طبعـان و کوتـه      طلبـد و خـام      سوزی است که مستمع خاص مـی        عیب

  . یابند درنمی
کند امـا کژخوانـان را        های سنگ را نرم می      گونه است که دل     های الماس     نکته

  :سعادت دریافت درست آن نیست
 هــا چــون تیــغ پوالدســت تیــز نکتــه

ــی   ــاس ب ــن الم ــیش ای ــا ا پ ــپر می  س
 زین سبب من تیـغ کـردم در غـالف         

  

ــز    ــو ســپر واپــس گری ــداری ت  گــر ن
ــا  ــود حیـ ــغ را نبـ ــدن تیـ ــز بریـ  کـ
 تا کـه کـژ خـوانی نخوانـد بـرخالف       

  ) به بعد1/691مثنوی (  
  :گاه این عشق است که کل کانیات جلوه

 در عشق خانقاه و خرابـات شـرط نیـست         
  

  هرجا که هست پرتو روی حبیب هست  

  )44: تا حافظ، بی(
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  :و در زبان مولوی
 بهــر دیــدۀ روشــنان یــزدان فــرد    

 مـی کـه نگرنـد     تا به هر حیـوان و نـا       
  

ــرد    ــات ک ــر آی  شــش جهــت را مظه
 از ریـــاض حـــسن ربـــانی چرنـــد 

  ) و بعد6/3640مثنوی (  
  :می است ودیعه الهی و خاص آد

 ای سـاقی    فرشته عشق نداند که چیست    
  

 بیـار جــام و گالبــی بــه خــاک آدم ریــز   
  

  )180: تا حافظ، بی(
 ای ملک تـسبیح گـوی    بردر میخانه عشق  

  

کننـد    کاندر آنجا طینت آدم مخمـر مـی         
  )135: همان(  

  :در نظر مولوی کمال عشق ویژه انسان کامل است
ــا محمــد بــود عــشق پــاک جفــت   ب
 گــر نبــودی بهــر عــشق پــاک را    
ــنی     ــرخ س ــتم چ ــدان افراش ــن ب  م

  

 ...بهر عشق او را خـدا لـوالک گفـت             
 ی افـــالک را؟مـــ کـــی وجـــودی داد

ــشق را فه  ــو عـ ــا علّـ ــیتـ ــی کنـ  مـ
  ) و بعد5/2737مثنوی (  

  :ازلی و ابدی است
 پیش ازاین کاین سـقف سـبز و طـاق مینـا برکـشند             

  

  

 منظــر چــشم مــرا ابــروی جانــان طــاق بــود        
  

 از دم صـــــبح ازل تـــــا آخـــــر شـــــام ابـــــد
  

  

 دوستی و مهـر بـر یـک عهـد و یـک میثـاق بـود                  
  )140: تا حافظ، بی(  

  :یا
ــیش ا ــاغ ز آپ ــان ب ــدر جه ــود ن کان  مــی و انگــور ب

  

  

ــود    ــور بـ ــا مخمـ ــان مـ ــراب الیزالـــی جـ  از شـ
  

ــی     ــالحق م ــان، ان ــان ج ــداد جه ــه بغ ــا ب ــم م  زدی

  

  

 و گیـر و نکتـه منـصور بـود          پیش از آن کـاین دار       
  )2/112: 1363مولوی، (  

  :تلقی هر دو شاعر در این بیت نمود یافته است
ــد   ــشق ان ــاخ ع ــدر ازل دان ش ــشق ان ــیخ ع ــدب  ر اب

  

  

 این شجر را تکیه بر عرش و ثـری و سـاق نیـست               
  )1/231همان، (  
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  :موقعیت دو شاعر در برابر این عشق
طلبـد کـه از بالهـا         به نظر حافظ چنین عشقی که ساده نیست شـیردلی مـی           

  :نپرهیزد و فراز و نشیب بیابان عشق را که سراسر دام بالست درنوردد
 بــال نپرهیــزدز کجاســت شــیردلی کــ    فراز و شیب بیابان عشق دام بالست

  )106: تا حافظ، بی(  
 شــــیر در بادیــــه عــــشق تــــو روبــــاه شــــود 

  

  

 نیـست   کـه      خطری نیـست      در وی   که    آه از این راه       
  )51 :همان(  

در اندیشه او میان عاشق و معشوق فرق بسیار است و وصال اگر غیـرممکن               
  :نباشد ساده هم نیست

 شویدســت از مــس وجــود چــو مــردان ره بــ     
  

  

ــوی     ــابی و زر شــ ــشق بیــ ــای عــ ــا کیمیــ  تــ
  )346 :همان(  

زوال و    افتد و آرزوی اقبال بـی       حتی گاه خارخار آسایش دنیایی در دلش می       
  :خون دل دارد بی

 ت ســــدره و طــــوبی زپــــی ســــایه مکــــشمنّــــ
  

  

 ای سرو روان ایـن همـه نیـست           که چو خوش بنگری     

  

ــی   ــه ب ــت ک ــت آن اس ــار   دول ــه کن ــد ب ــون دل آی  خ
  

  

ـ     ه بــا سـعی و عمــل بـاغ جنــان ایـن همــه نیــست   ورن
  

ــریم    ــا منتظــ ــر فنــ ــب بحــ ــر لــ ــاقی  بــ  ای ســ
  

  

 فرصــتی ده کــه زلــب تــا بــه دهــان ایــن همــه نیــست  
  )52 :حافظ(  

 قهر و لطـف را در هـر صـورتی    ،به عکس او، مولوی مستغرق این دریاست    
  : شمارد داند و عزیز می لطف حق می. شناسد بازمی

ــر     ــد ه ــف دان ــر را از لط ــسیقه  ک
ــده    ــان ش ــر در پنه ــی قه ــک لطف  لی
ــانیی   ــر ربـ ــد مگـ ــسی دانـ ــم کـ  کـ

ــی    ــانی م ــن دو گم ــان زی ــد  باقی برن
 علم را دو پر، گمان را یـک پـر اسـت         

  

ــسی       ــا خ ــا ی ــواه دان ــادان خ ــواه ن  خ
یـــا کـــه قهـــری در دل لطـــف آمـــده 
ــانیی   ــکّ جـ ــود در دل محـ ــش بـ  کـ

پرنـد    سوی النه خـود بـه یـک پـر مـی           
ــرواز ابترســت  ــه پ ــاقص آمــد ظــن، ب  ن

  ) به بعد3/1506مثنوی، (  



 ...بررسی جایگاه شناسۀ حافظ و مولوی

 565

ای است در جهت جلـب و         ناله او نه از بیم، بلکه از شوق است ایجاد انگیزه          
  : جذب رحمت حق

 ای بدی که تو کنـی در خـشم و جنـگ           
 تــر دولــت خــوب  ای جفــای تــو ز 

 نار تـو ایـن اسـت نـورت چـون بـود؟            
 عاشــقم بــر قهــر و بــر لطفــش بــه جــد

  

 بــا طــرب تــر از ســماع و بانــگ چنــگ  
ــ ــوب و انتقـ ــان محبـ ــو زجـ ــر ام تـ  تـ

 ...ماتم این، تا خود که سورت چون بـود        
 بوالعجب مـن عاشـق ایـن هـر دو ضـد           

  ) به بعد1/1565همان، (  
او از جان باور دارد که بهشت را به بهاء ندهند بـه بهانـه دهنـد و گریـه دل                     

  :ای برای افزونی نعمت است ای در جهت رحمت و بهانه وسیله
 رامـــن کـــریمم نـــان نمـــایم بنـــده 

 جـویی بـه جـان       هر کرامـاتی کـه مـی      
ــتم  ــد رحمـ ــانم بجوشـ ــون بگریـ  چـ

 هاسـت   رحمتم موقوف آن خوش گریه    
  

ــده را     ــع آن زنــ ــد طمــ ــا بگریانــ  تــ
ــردی در آن   ــع کـ ــا طمـ ــودت تـ  او نمـ

 ...آن خروشـــــنده بنوشـــــد نعمـــــتم 
  چون گرست ازبحر رحمت موج خاست

  ) به بعد2/361همان، (
تواند کشش    ای است که می     در نظر او جذبۀ حق اصل است و سلوک وسیله         

  :حق را نتیجه دهد
 تـاش   خواجه  است لیک ای    اصل خود جذبه  

 ای غـــالم نــه قبــول انــدیش و نــه رد،    
ــش    ــرد زعُـ ــان پـ ــه ناگهـ ــرغ جذبـ  مـ

  

ــاش     ــه مب ــوف آن جذب ــن موق ــار ک  ک
ــر را و نهـــی را مـــی ــدام امـ ــین مـ  بـ

 چون بدیدی صبح، شـمع آنگـه بکـش        
  ) به بعد6/1477همان، (  

  :تماعیدر میدان زندگی اج
های تاریخی ادب ایرانـی       نوعی باور تصوری جبرگونه، در کهن ترین دوران       

ها و فرافکنی آنها بر گردش روزگـار          سابقه دارد چه بسا که در ابتدا توجیه ناکامی        
های مختلف شعر     کم شکل سنت گرفته و در گونه        یا مشیت یا غیر آن بوده که کم       
  .به صورتی جلوه گر شده است

 با دو مقولـه روبـرو       یمها را آن چنان که مشهور است جبر بنام          اگر این جلوه  
  :خواهیم بود

  .می که وجهۀ باورمندی و اعتقاد دارد اصطالح کال. 1
  .هاست ها و ناکامی معنی رایج اجتماعی که بیشتر گریزگاه ما در نامرادی. 2
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می رسیده است که تعینـات او در هـستی مطلـق              مولوی در معنی اول به مقا     
ای است به دریا پیوسته که این          قطره .کند   است و از خود اختیاری حس نمی       فانی

  :خواند داند و برخی مفسران فنای فعلش می حالت را معیت با حق می
ــی  ــشق را ب ــرم ع ــرد لفــظ جب  صــبر ک

 این معیت با حق است و جبـر نیـست         
 ور بود ایـن جبـر، جبـر عامـه نیـست           

ــند ــشان شناسـ ــر را ایـ ــسر  جبـ  ای پـ
  

 ق نیست حـبس جبـر کـرد       وان که عاش    
 این تجلـی مـه اسـت ایـن ابـر نیـست            

ــ ــر آن امّـ ــستجبـ ــه نیـ  اره خودکامـ
 کـــه خـــدا بگـــشادشان در دل بـــصر

  ) به بعد1/1463مثنوی، (  
جهاند در عین حال ملتزم بـه شـرایط سـلوک     اما حافظ را اندیشه زندگی می   

ار  در چنبر روزگـار گرفتـ      اهم هست همین دوگانگی است که در نظر او انسان ر          
  .دارد

 برو ای زاهد خودبین که زچشم من و تـو         
  

  
  

 راز این پرده نهان است و نهان خواهد بـود           
  )139: تا  بی حافظ،(  

 ای زاهد پاکیزه سرشـت       عیب رندان مکن  
  

 که گناه دگران بر تو نخواهنـد نوشـت          
  )139 :همان(  

وزگار دوگانگی وجود حافظ او را چنان گرفتار دارد که پیوسته چشمان باز ر            
  :داند جوی می بیند و محتسب را عیب را مراقب خود می

 خدا را محتسب، مـا را بـه فریـاد دف و نـی بخـش               

  

  

 قـانون نخواهـد شـد       که ساز شرع از این افسانه بی        

  

  ) 112 :همان(
ــرح   ــاده ف ــه ب ــر چ ــاد  اگ ــش و ب ــت  بخ ــز اس  گلبی

  

  

 می کـه محتـسب تیـز اسـت          به بانگ چنگ مخور       
  

ــپهرمجـــوی عـــیش خـــوش از د  ور بـــاژگون سـ
  

  

 آمیـز اسـت     خـم جملـه دردی     که صاف ایـن سـرِ       

  

  )30 :همان(
  :و مژده او این است

 ای دل بشارتی دهمت محتـسب نمانـد       
  

  هم ساریگمی جهان پر است و بت م  وز  

  )249 :همان(
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 مولوی چنان در عشق غرق است و از دنیا بریده و چنـان مـوقعیتی                ،در برابر 
بیند که محتسب را بر بام خواند تا بیگانه رویـان   ر آن میدارد که آرامش خود را د   

  :را دفع کند
 رو  ای پاسبان بربام    ساقی به سوی جام رو،    

  

  خواه شد رو، کان یار خلوت آرام بی جان ای  

  )2/2: 1363 ،مولوی(
هـای    بهـره نیـست و تجربـه        با این که حافظ از حالت و مقامات روحانی کم         

 اعتنا است با این همه آن آرامش دل و آن ثبـات الزم              عرفانی او در موقعیتی قابل    
هـای    هـا و خـونریزی      گـری   را ندارد شاید عدم امنیت ناشی از برخوردها و ستیزه         

ای دلتنگی نومیدانه داده      حاکمان زمان، قرار و آرام از او گرفته و جایش را به گونه            
  .است

 ایم در این شهر بخت خویش       ما آزموده 
 کـشم    و آه می   گزم  از بس که دست می    

  

 باید برون کشید از این ورطه رخت خـویش          
 زدم چو گل به تن لخت لخت خـویش          آتش

  )197: تا حافظ، بی( 
  :کند و این نگرانی چنان بیمناکش دارد که توصیه می

 نــصیحتی کنمــت بــشنو و بهانــه مگیــر
 حـضور مـا کردنـد       چو قسمت ازلی بی   

  

 هرآنچه ناصـح مـشفق بگویـدت بپـذیر          
  به وفق رضاست خرده مگیر     گر اندکی نه  

  )173 ـ 174 :همان(  
های مختلفی کـه بـر شـعر او پرتـو             ها را جلوه    ها و ناآرامی    نمونه این دلتنگی  

  :دهد؛ از جمله افکنده است، گواهی می
  :الشکوی بثّ

 ایم نه پی حشمت و جاه آمده ما بدین در
 رهرو منزل عـشقیم و ز سـر حـد عـدم           

  

 ایــم آمــدهاز بــد حادثــه اینجــا بــه پنــاه    
 ایـم   تا به اقلیم وجود این همـه راه آمـده         

  )252 :همان(  
  :ها آرزوخواهی

 گشته بازآید به کنعان غم مخـور        یوسف گم 
 نیی از سر غیـب      هان مشو نومید چون واقف    

  

 کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخـور         
 های پنهان غم مخور     باشد اندر پرده بازی   

  )172 ـ 173 :همان(  
  : یا

 گر مدد دهد دامنش آورم به کف      طالع ا 
 التقـل  خبرند زاهدان نقش بخوان و      بی

 بکشد زهی شرف   بکشم زهی طرب ور    رگ  
 مست ریاست محتسب باده بده والتخـف      
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 خورد  لقمه شبهه می     چون  که  شهربین صوفی

  

 علـف  پاردمش دراز باد آن حیـوان خـوش   

  )201 :همان(  
  :دوراندیشی و سالمت جویی

 بـه سـالمت بگـذر     زاهد از کوچه رندان     
  

 می چنـد    تا خرابت نکند صحبت بدنا      
  )123 :همان(  

 و میــل بــه نــاحق نکنــیم مــا نگــوییم بــد
 است بیش بد   و  عیب درویش وتوانگر به کم    

ــی  ــر م ــاب هن ــشتی ارب  شــکند آســمان ک

  

 جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنـیم         
 مطلق نکنیم  کاربد مصلحت آن است که

 لّـق نکنـیم   تکیه آن به که بر این بحر مع       

  )261 :همان(  
  :و نهایت آرزو

 بــیغش و رفیــق شــفیق  مقــام امــن و مــیِ
  جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است

 گرت مدام میـسر شـود زهـی توفیـق           
 ام تحقیـق  هزار بار من این نکتـه کـرده    

  )202 :همان(  
  :شود که و اینجاست که مصداق کالم او مشخص می

  باشد کی شعرتر انگیزد خاطر که حزین     
 از لعل تو گـر جـویم انگـشتری زنهـار          

  

 یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد    
 صد ملک سـلیمانم در زیـر نگـین باشـد          

  )109 :همان(  
های حافظ با اشعار مولوی نه از جهت کشف تـشابه، بلکـه               در سنجش غزل  

  : شود ازجمله برای بیان وجود تقابل و تفاوت هم نکاتی دریافت می
دهـی    ها در عین احساس انگیزی و لـذت         ولوی در مثنوی و هم در غزل      بیان م . 1

شکوهی حماسی دارد در حالی که شعر حافظ ترکیبی از هنرهای مختلف لفظی و 
  .های تجربی گوناگون های فکری و مضمون معنایی است با مایه

های مولوی نظمی کلـی و پیونـدی          از جهت پیوند طولی و عرضی اغلب غزل       . 2
های مختلفی از یک احـساس رقیـق و یـک حالـت               هر غزل جلوه  . ردتنگاتنگ دا 

های حافظ تنوعی محسوس دارد و هـر          در حالی که غزل   . دهد  خاص را نشان می   
تواند واحد مستقلی به شمار آید به عبارت دیگر پیوند طولی در بـسیاری                بیت می 
  .ها نیست از غزل

نگر و شـرایط ویـژه        ه ژرف زیبایی شعر حافظ و دریافت کلی آن نیازمند اندیش        . 3
نیست و هرکس برابر با ذهنیات خـود از آن دریـافتی خـاص دارد در حـالی کـه       

های مولـوی و دریافـت معـانی واالی آن نیازمنـد درک احـساس مولـوی و         غزل
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  .مستلزم همخوانی و تطابق احساس خواننده و شنونده با مولوی است
گمـرد و نگـرش دقیـق       کوتاه سخن این که با موقعیـت متفـات ایـن دو بزر            

هـای    ای به محیط زندگی، جو اجتماعی و تلقی هنـری و ادبـی حکومـت                مقایسه
زمان، باید گفـت کـه حـافظ حـافظ اسـت و مولـوی مولـوی، و جـز ایـن هـم                        

توانستند باشـند؛ گوهرهـایی هـر یـک در صـدف خـویش پنهـان و هـر دو                      نمی
  .ارزشمند
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