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 دیوان شرقی از مولفی غربی
 یا دیوان غربی از مولفی شرقی

 1 * سید کاظم علوي پناه 

 چکیده 
یی فراوان سخن گفته ایجغرافگون و از مناطق مختلف  هاي گوناهاي دانشمندان برجسته دنیا با تخصصدر چیستی و چگونگی اندیشه

وابستۀ عوامل درونی و شرایط محیط   چنانآن هاي علمی ي است که نتایج پژوهشی و دستاورداگونهبه اما چیستی علم ؛ شده است
تواند تابعی از شرایط درونی تراوشات فکري و احساسی حکیمان، عارفان، هنرمندان و شاعران می  چنانچهاجتماعی و سیاسی نیست.  

هاي بسیاري  شوند که جاي طرح پرسشتوانند در احساس، درك و شناخت درون و برون همگرا  و بیرونی باشد و آن اندازه ایشان می
که منظور اصلی شاعر و باطن   جهت ازآن آورند. در این نوشتار تالش شده است تا از تفاسیر، تعابیر و واژگان در شعرها را فراهم می

با   راستاهم شاعر بوده است، زده شود.    موردنظرمطلوب و    آنچه هري و  ها چه بوده است، سخن به میان آورده و پلی میان معناي ظاآن
است. ارتباط معنوي میان دو شاعر اندیشمند، گوته   قرارگرفته موردنظراي نو آن همگرایی میان مفاهیم علمی، ادبی و معنوي با شیوه

اند، نشان از امکان پیوند فکري،  ی زیستهزمانتالف اخسال  500از آلمان و حافظ از ایران که با دو زبان و فرهنگ متفاوت و بیش از 
هایی از موالنا، عطار و سعدي را شاهد  گرچه به این دو بسنده نکردیم و سروده فرهنگی و اجتماعی فراتر از مرزهاي قراردادي دارد.

تفسیر کردیم که نه مرز جغرافیایی نه   اند. رخ یار را عشق مشترکیمثال آوردیم تا بنماییم که همۀ بزرگان در پیاله، عکس رخ یار دیده
شناسد؛ نه پرواي زمان دارد و نه پرواي مکان. گرچه علم نیز چنین همگرایی و پیوندي را برقرار مرز سیاسی و نه پیشینۀ فرهنگی می

 رون ی ازاآورد. بار می ها را کنار زده، همدلی بهسازد و اختالف کند اما عشق، روح، معنویت و اندیشۀ آدمیان را به هم نزدیک میمی
 آدمی به آرامشی موعود و رضایتی درونی دست یابد.  سازوکاربا زبان عشق پیشنهاد کردیم شاید با این  همآن همدلی را با گفتگو 
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 سرسخن

 خاك، در این مزرعه پاك  نی در ادر این خاك 
 ] 1[عشق دگر تخم نکاریم  جزبه مهر  جزبه

-خوانید، به دلیل پیشرفت وقتی بخش علمی این گزارش را می 
دانشمندان و  ، از تالش ] 2[ ازدورسنجش آور هاي حیرت 

-که بخش ادبی را میشوید و همینزده می متخصصان شگفت
خوانید، سراپا چشم و گوش از ذوق و هنر وافر دو تن از مشاهیر  

کنید. در بخش علمی تنها مغز  ادبی جهان در آثار ایشان غور می
آورد و  ماندن نزد دل را تاب نمی کند اما عقل، می لیوتحلهی تجز

هاي تجربه  اند. در پارة علمی،ریزان گویی هر دو از هم گ
مطرح است اما پارة ادبی از   ازدورسنجشکالسیک و فناوري 

هاي ادبی  که چگونه شخصیتهاي ماست نسبت به ایننادانسته
هاي تعلیم ها و جغرافیاي گوناگون و زمینهو فرهیخته از فرهنگ
اد  شوند که یکی مرهم نزدیک می چنان بهو تربیتی متفاوت، آن

-چنین شور و دیگري را آنو دیگري مرید. یکی را این  شودیم
پژوهشی جامع و   تاکنونرسد ست! به نظر میچنان شیدایی

 ها به عمل نیامده است. گسترده پیرامون این پرسش

همه  ی چه عاملی این دو ادیب را با این  راستبه     پرسش نخست:
فرهنگی، همگرا کرده است؟ گوته چه دیده و چگونه  تفاوت

-ترین آرزویش را شایستگی مریدي حافظ میاندیشیده که مهم
هم نزدیک کرده است؟   گونه بهها را ایننامد؟ کدام عامل آن
کدام  پرستی؟! اگر بگوییم هیچیا وطن کار علم، مقام، شهرت،

  گزافبه سخن  بلکه این عشق است که گوته را مرید حافظ کرده،  
شود.  ها صد چندان و درونی میایم! وقتی عشق باشد، لذتنگفته

هرچند که درون هم راهی به بیرون دارد و از کوزه همان تراود  
 که در اوست. 

 ی عادت و خوستزادگحالل که  آن را
 عیب همه مردمان به چشمش نیکوست

 نگرد معیوب همه عیب کسان می
 ] 3[ در اوستاز کوزه همان برون تراود که 

 سیاسی و جغرافیایی مرزهاي نه که است مشترکی درد آن عشق
  مکان به  مختص  را  آنها ملت فرهنگی  متفاوت  يهانهیشیپ نه و

 
 شده است. نگاشته وایمار در گوته و حافظ یادبود بناي کنار در که حافظ از شعري قطعه 1

 

  افراد   تواندی م  که  است  مشترك  درد  این.  کندینم  خاص  زمانی  و
  و  زده پیوندبه هم  دور  يهافرهنگ  وها مکان  وها زمان  در  را

  همسویی یا توافق یک نزدیکی  این از  منظور. کند نزدیک
  میسر نیز علم در  همسویی نوع این که  نیست  منطقیصرف به
  است روحانی و معنوي  پیوندي نزدیکی از  غرض بلکه شودیم

 . میزند پیوندبه هم  را افراد فکر و روح که
 بخشلذت چنان براي عاشق گاهی رنج رسیدن به معشوق، آن

البته درد  ؛ کهرا یاراي مقایسه با آن نیست زیچچ یهاست که 
  درمانقابلکه با هیچ شرایط بیرونی    دردهاستی بدترین  عشقیب

 نیست. 

 ایمنهاده  تا به راه غمت رو عمریست
 ایمنهاده سوک ی و ریاي خلق به روي 

 طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم 
  ]4[ 1ایمدر راه جام و ساقی مه رو نهاده 

اند؟  شاعران ماندگار در چه شرایط محیطی و رفاهی زندگی کرده
یا در تنگناي   اندشان مرفه یا نیمه مرفه بودهخانواده آیا خودشان یا  

اند؟ آیا میان شرایط زندگی و اوج اعتالي  بردهمعیشتی به سر می
شاعران پیوندي برقرار است؟ اگر آري، به چه میزان و چگونه؟  

اند یا زمام به دست خفقان و زر و زور زاد بودهآیا در بیان خود آ
و تزویر بوده است؟ چه چیز سبب شده این فرصت را براي خود  
 پدید آورند تا بتوانند به درون خود و به درون دیگران راه یابند؟

به نسبت باال رفتن سن جسم آدمی نیز رو به تحلیل   پرسش دوم:
به عبارتی  کند،اش تغییر میگذارد و حاالت روحی و روانیمی

  یسست و  رخوت یابد. که کاهش می است  ییدایشدر او شور و 
  که  معنا نی بد. کندی م رسوخ انسان روح در  هم و  جسم در هم
 اقیاشت و يمعنو درك در  هم  و یجسمان ییتوانا در  هم

 . شودی م وارد ضعف اشیروح

ي مجو ریپ ز  نوجوان طرب  

ي جو به رفته دآبی نا دگر که  
درو  وقت دیرس چون را زرع  

 ] 5[ نو سبزهکه چنان  نخرامد



 

 یا دیوان غربی از مولفی شرقی دیوان شرقی از مولفی غربی

 
 98ماه    خرداد  ،دوم، شماره  نهمنشریه نشاء علم، سال  

103 

 

اي، سن اخیراً افزون بر سن رسمی و شناسنامه حالنیدرع
سالمتی (سن بیولوژیکی) هم تعریف شده است. بسا سن  

سال باشد. حال اگر سن   40سالۀ ورزشکاري  50سالمتی فرد 
شیدایی را سن شور و حالی تصور کنیم که در آن حال درونی 

، آیا باید بپذیریم شاعران پس از  تراودی مشاعر بهتر به برون 
هاي عاشقانه توانند نغمهسپري شدن چنین سنی، دیگر نمی

آورد؟  ها دلباختگان را به وجد نمی بسرایند؟ یا دیگر سرودة آن
عوام مردم بر این باورند که اوج توانایی جسمی و روحی و نیز 
شور و اشتیاق آدمی در جوانی و در مقابل اوج خرد و عقل او  

بزرگان در پیري هم جوان   گونهنی ادر پیري است. باید گفت 
ي  پرورال یخاند و این به سبب م پیر بودهبودند و در جوانی ه 

  فلسفه   در  میدانیم  که طور  چراکه همان  ژرف و موهبت خرد است.
  از ) يابزار عقل  نه و ( مجرد و یقیحق عقل گاهچ ی ه اتیادب و

  عشق   به  یعال  مراحل   در   که  است  مجرد   عقل  و   ستین  جدا  عشق
 در که است ینیزم و یخاک عشق و شور نیهمچن. رسدیم

 یقیحق عشقآنکه ؛ و حال رسدی م یقیحق عشق به  باالتر مراحل 
  یتعجب  نی بنابرا؛  شودی م  بهتر  درك  و  نشیب  به   منجر   دو  هر   عقل  و

 یقیحق عشق  ،ینیزم عشق تنگاتنگ یوستگیپ نیچن با که ندارد
  اوج  و ییشکوفا يبرا يمحدود و مشخص سن نتوان عقل و

بنابراین اتصال به عشق  ؛  کرد  ف ی تعر  انسان   در   حاالت   نی ا  گرفتن
و شور شیدایی است که آدمی را در هر سنی که باشد از قواعد  

کند  کند. جوان بینش پیر را پیدا میمی  مستثناعوامانه سن و سال  
 و پیر اشتیاق جوان را. 

و ناتوان شدم  دلخستههرچند پیر و   
 هرگه که یاد روي تو کردم جوان شدم 

خدا شکر خدا که هرچه طلب کردم از   
 ] 4[بر منتهاي همت خود کامران شدم 

گوید وقتی هم گل و هم می و هم معشوقه در کنار حافظ می
 به کام است.  زیچهمه است 

 است  گل در بر و می در کف و معشوق به کام
 ] 4[ سلطان جهانم به چنین روز غالم است

 گوید: خطاب به خود می رونی ازا

 حافظ منشین بی می و معشوق زمانی 
 ] 4[ کایام گل و یاسمن و عید صیام است 

یزدي که با زحمت بسیار و    شاعري  ،مانی در قرن هفتم هجريز
، کسب  شعربافی یعنی بافندگی و ریسندگی  کهبل  نه از راه شاعري

نویسد و در شیراز می  اي براي شیخ سعدينامه کرد، روزي می
نقاط   دورترین  شهرتش در  ةکه آواز  بلندآوازهسراي  سخنبه این  

 فرستد: دو بیت زیر را میمشرق زمین پیچیده بود 

 سعدیا شیراز داري نون مفت 

 شعرهاي خوب گفت  یتوانیم

 بیایی یزد و شعر بافی کنی گر

 ] 6[ مهره از پشتت بیفتد جفت جفت

خواهد شرایط سخت کویري و وضعیت  در واقع شاعر یزدي می
زندگی   ي خوب و شرایطوهوا آب نامناسب معیشتی خود را با 

گونه بگوید که حال و هواي  مطلوب سعدي مقایسه کند و این
چنانی بسرایم. این مثال  توانستم آنچنانی بود، میمن هم اگر آن

شاهد این واقعیت است که گرچه احواالت درونی شاعر  
عامل احوال شعر اوست اما شرایط زندگی و عوامل   نی ترمهم 

نیست. وقتی حافظ   ریتأثبیرونی مانند فقر و ثروت بر آثار وي بی  
چنین کند که حال و هواي دلش بهتر شود، اینآرزوي آن می

 سراید: می

 ا اگر آن ترك شیرازي به دست آرد دل ما ر
 ] 4[را  بخارا و سمرقند بخشم هندویش خال به

اي گونهبایست به محیط بیرونی و شرایط درونی شاعران میآیا 
باشد که بتوانند هنرمندانه زمین و آسمان، ادبیات و عرفان، ماده 
و معنا، زشتی و زیبایی، دوري و نزدیکی و مانند آن را با هم و  

سوي کمّی کردن  به زیباترین حالت بیارایند؟ جهان امروز به 
کند. امروزه  اد، اطالعات تولید می رود و از اعد ها پیش میکیفیت

فردي مانند حتی براي پدیدة بسیار مهم، پیچیده و منحصربه 
دانند عشق، اعداد حاصل از میزان گرما را، شاخصی از عشق می

ولی میان این ماه تا آن ماه از زمین تا آسمان فاصله است! حال  
آیندة  شود، جایگاه با این روند که پایۀ بسیاري چیزها اعداد می

احساس بشري کجا خواهد بود؟ آیا آنان که پرشور و  
گوشۀ انزوا و خلوت گزینند تا جا براي آنان   ترند بایدپراحساس 

تر  دانند، فراخبهتري می ساز بهتري هستند یا فناوريکه کمّی
 شود؟! 
تر  هاي روز جاي آسایش بشري را فراخقدر که فناوريآیا آن

دند؟ آیا آن اندازه که از صورت و  کردند، به آرامش او هم افزو
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حل واقعی را نیز یافتیم؟ جاي آن ظاهر یقین حاصل کردیم راه 
اندازه آسایش، آرامش به دست  دارد که بدبین شویم! زیرا این

خیالی نداد! به خیال رسیدن به ماه تا کرة ماه رفتیم اما جز بی
 صاحبان زر و زور چیز دیگري نیافتیم! 

 ستجستنیخاتم ملک سلیمان 
 ها هست و نگین جستیم نیست حلقه

 دست صورتی کاندر نگین او بُ
 در بتان روم و چین جستیم نیست 

 کنم صورت که شرحش می چنانآن 
 ] 1[ت نیس جستیم نی آفرجز که صورت 

بینانه به دیوان حافظ و آرزوي گوته براي مریدي او  اگر ژرف
ها ناشی پرسشآید. این هایی در ذهن پدید میبنگریم، پرسش

اي تاریخی دارد.  از بیان احساسی صرف نیست بلکه پشتوانه
گرچه هستند کسانی که درك چند صدساله از تاریخ ایران و  
ادبیات این سرزمین دارند ولی اینان یا راه گفتگوي بین  

دانند و راه براي آنان  دانند و یا میفرهیختگان دو دیار را نمی
هموار نیست. پرسش این است که چگونه این ادیبان مختلف را 

کنیم؟ همگی اعضاي یک پیکریم و تا به ژرفاي   زبانهم همگرا و  
درك این سخن نرسیم مشکالت بنیادین حل نخواهد شد. افزون  

آبشخور   بساچه شود و بر آن گفتگو براي همگرایی ممکن نمی
شود. چگونه این راه سهل ممتنع را هموار    هاي بعدي همچالش

سازیم؟ روشن است جز از راه ادبیات، هنر و عشق راه و زبان  
المللی زبان عشق است نه زبان  دیگري کارساز نیست. زبان بین

 ! ]7[ هاها و دولت رایج میان ملت

 بورز  » عشق «اي! پست مشو کمتر از ذره نه
 ]4[ تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان 

 حافظ از نگاه گوته

میالدي) شاعر و نابغه    1749-1832( 1یوهان ولفگانگ گوته نام 
تارك ادبیات  ترین شخصیت ادبی قرن نوزدهم بر  بزرگو    آلمانی

بین بود و  و ژرف پراحساسشاعري  درخشد. اوجهان می
 هايسال  در کرد   تالش آید. گوتههنرمندي دانشمند به شمار می 

.  نبود در آن موفق بیاموزد که را فارسی زبان 1817 تا 1815
  سوي  از حافظ دیوان با برگردان و شرق، ایران با گوته آشنایی

 
1 .Johann Wolfgang von Goethe 

 حافظ، با آشنایی از  پس گوته. شد ترژرف آلمانی زبان به  هامر
  سال در  را شرقی و غربی دیوان  او، از الهام  با و شد او شیفتۀ
  خاك   را  خود  حافظ،  از  ستایش  با  اثر  این  در  گوته.  نگاشت  1819

  از دین اسالم و عربی فارسی، زبان مطالعۀ .است  دانسته او پاي
 شناسان  گوته   او از سوي  آثار  بر  مطالعات  این  تأثیر  و  گوته  سوي

  نشریات  و مقاالت در گذشته هايسال  در که مورد تأیید است
  بر آن بود گوته. است به بوتۀ بحث گذاشته شده مختلفی

  در وصف پیامبر خاتم (ص) بنویسد» محمد« نام با اينمایشنامه
  آثار  ، دانشمند بزرگو  شاعر، فیلسوفاین . ماند تماممه ین که

  اثر  این. هاست ترین آنشرقی از مهم متعددي دارد که دیوان
  بلکه است، گوته حکمت و  شعر  آثار ترینعالی از یکیتنها نه

  اثر  این گوته. آید می شمار به اروپا ادبی آثار ترینبزرگ از یکی
. او از  آوردبه رشتۀ تحریر در دیوان حافظ خواندن با را برجسته
 مانند لئوناردو ست کهي هنرمندان دانشمند  شمارانگشت 

قلمداد شده و به کارهاي علمی   چنددانشی هنرمند داوینچی
گوته به علوم مختلف فراوانی دست یازیده است. در واقع 

هنرمندي پرشور و احساس  شاعر و  حالن یسرکشی کرد و درع
عنصري   ،ها رااندیشه و ذوق دیگر ملت برخورداري  او کهبود. 
داشت،    شعر فارسی  هبدلبستگی خاصی  دانست و  بخش می کمال 

ادبیات آلمانی   ۀیوانش، حافظ را در عرصد ۀتوانست با مجموع 
 . ]8[ ندآشنا بدل ک يبه شاعر

گان دلبستۀ  و نویسند انشاعر ی ازعنوان یکگوته عموماً به 
رمانتیسیسم و فرهنگ و ادبیات شرق است. او در خاطرات خود  

مطالبی چند از این   نی ازاش یپاگرچه «نویسد:درباره حافظ می
ي دستگیرم امالحظه قابلخوانده بودم و چیز  قدرگرانشاعر 

چنان تأثیري بر من  نشده بود، لیک اکنون این مجموعه اشعار آن
داشته است که در پاسخ ناگزیر به خلق اشعاري هستم، زیرا که  

 . ]9[ »توانستم در مقابل این پدیدة با عظمت دوام بیاورم. نمی
ویی مطالعۀ دیوان غزلیات حافظ بر گوته آن اندازه  تأثیر جاد 

ژرف بود که وي مجموعه اشعار خود را به تقلید از حافظ دیوان  
هاي  ترین کتاب نامید و این آشنایی موجب پیدایش یکی از مهم

. گوته میان خود و  ]8[شد  »دیوان شرقی «ادبیات آلمان به نام 
د چون او به  هاي روحی عمیقی یافت و کوشیحافظ همانندي

روح پنهان هر چیز دست یابد و تجلی زیبایی و عشق را وراي  
صورت مادي اشیاء کشف کند و افق گستردة نگاه او را بشناسد.  
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تحقق ادبیات جهانی و تفکر گوته در جهت دستیابی به آن بر  
این ایده استوار بود که شرق و غرب از یکدیگر جداشدنی نیستند 

 . ]11و   10[
حافظ را بارها و بارها خواند و چنان با روح و  گوته هر غزل

کم به سرودن شعر با  فکر و شیوة بیان حافظ خو گرفت که کم
رنگ و بوي اشعار حافظ پرداخت و بعدها مجموعۀ آن اشعار را  
به تقلید از حافظ، دیوان شرقی نامید. گوته کوشید تا وزن و  

 . ]12[یی حافظ را نیز به کار گیرد سراغزلي و شیوة پردازهیقاف
یی تو تقلید کنم چون تو  سراغزل خواهد از شیوة  حافظا! دلم می«

هاي گفتۀ تو بیارایم، کاريقافیه پردازم و غزل خویش را به ریزه 
بدان لباس زیبا پوشانم. هیچ کالمی را   آنگاهبه معنی اندیشم و 

سان، معنایی جدا  که با ظاهري یکدو بار در قافیه نیاورم مگر آن 
خواهد همۀ این دستورها را به کار بندم تا داشته باشم. دلم می

 . ]8[ »شعري چون تو اي شاعر شاعران جهان سروده باشم
کند که آرزو  اشاره می  صراحتبه   »تقلید«وي در شعري با عنوان  

 ي کند: پردازهیقافدارد همچون حافظ 

 تقلید
 را بیابم  تی هاهیقافآرزو دارم سرشت 

 باید این تکرار بهر من هم خوش نشیند
 راه را با انتخاب معنی آغاز کنم 

 و سپس
 ها را بیابم واژه

 سخن در قافیۀ تکرار نگویم
 معنایی دیگر یابد کهآنگاه مگر 
 خواهی گونه که تو میآن

 ]9[ بهتر ز همه.

یی نیست، وسطاقرون  زبانیفارسحافظ براي گوته یک شاعر 
نمایندة انسان در تمام قرون است. متن زیر نظر گوته دربارة  او 

شخصیت، اندیشه و ادبیات حافظ است که در دیوان غزلیات  
 گر شده است: او جلوه

اي حافظ! سخن تو همچون ابدیت بزرگ است؛ زیرا آن را آغاز  «
و انجامی نیست. کالم تو همچون گنبد آسمان، تنها به خود  

-نیمۀ غزل تو با مطلع و مقطع آن فرقی نمیوابسته است و میان  
توان گذاشت؛ زیرا همۀ آن در حد جمال و کمال است. اگر  
روزي دنیا به سر آید، اي حافظ آسمانی، آرزو دارم که تنها با تو  

این، افتخار زندگی من و مایۀ حیات من  چراکهو کنار تو باشم. 
 . ]8[ »است

هاي ادبی  ها و نوشتهبر سروده  گوته  مطالعات و مشاهدات علمی
ي به سزا داشت. گاهی اشتغال به امور علمی و حتی  ریاو تأث

ساخت.  سیاسی، وي را از پرداختن بیشتر به ادبیات محروم می
کرد  هاي فیزیکی آن تالش میگوته در زمینۀ الگوي رنگ و جنبه

خیام را   کهاو را در ادبیات پرآوازه ساخت، همان بود  آنچهاما 
چنان شیفتۀ حافظ شد که  هایش شهره ساخت. او آندر دو بیتی

 سرود: مانند عاشقی براي معشوق خویش می
خویش را با تو برابر نهادن جز نشان دیوانگی نیست. تو   !حافظا

ۀ هستی که مغرورانه باد در بادبان افکنده است تا سین آن کشتی
ام پارهو من آن تخته  بگذارددریا را بشکافد و پاي بر سر امواج 

شورانگیز تو  هاي سخن خورم. حافظا!را می که سیلی اقیانوس
در  دریا  زاید و گاهگر میی پس موج د زموجی ادر دل من گاه 

این موج آتشین    که  يطور،  کندمیایجاد  آتش  دل من تالطمی از  
-هایت اینکه سخنوجود آنا برد. بمرا در کام خویش فرو می

-أتی در خود نمیجراندك  هنوز    کند، ولیگونه مرا دگرگون می
شمارم؛ زیرا من نیز چون  برا مریدي از مریدان تو  خودکه بینم 

 . ]9[ تو در سرزمینی غرق نور زندگی کردم و عشق ورزیدم
و هر    یابدگیرد، ژرفا میروح و روان گوته با «یاد حافظ» اوج می

ناآرام   شیازپشیبا این حال، ب  .شودمی   دهآن افزو  ةبر گسترلحظه  
د و از نو  گیرلحظاتی بعد، آرامش می  تنها  و است و متالطم 

 گوته  .شودآغاز می براي پیمودن سیري صعودي  ناآرامی و تالطم  
روح خود، از حافظ با نام «استاد» یاد   يدر این گستردگی و ژرفا

اي در  را ببخشد و اجازه دهد لحظهاو خواهد کند. از او میمی
بزم عشق حافظ بنشیند، حافظ را بنگرد، اجازه دهد در پی او  
روان شود و گوته را از وادي خطر برهاند و به سرمنزل سعادت  

  ،وادياست اما حقیقت دارد. «گوته» در این  آوررت یح. رساند
سرگشته و حیران است. با افتخار لقب «مریدي» حافظ را نصیب  

 .سازد تا از این سرگشتگی رهایی یابدخود می

 حافظ ۀبه گفت در آسمان نه عجب گر 
 ]4[را   مسیحا آورد رقص به زهره سرود

چنان محو دریا هستی اي گوته! تو در کنار ساحل آتالنتیک آن
پاره است. آنچه  بادبان و کشتی و تختهگویی از باد و  که آنچه می

بینی موجی پس از موج دیگر است و احساسی هم  را هم که می 
که داري از عشق و جنون و دلدادگی است! تو از موج و تالطم  
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را   دانم چه اندازه از آتشی که ایرانیان آنگویی! نمیآتشین می
کردند؛ پرستاري به معناي نگهداري نه پرستش، پرستاري می

آگاهی؟ ولی باید بگویم بر آن شدم رمزي از آتش را بگشایم و  

  ]13-15و  7[به پدیدارشناسی حرارت پرداختم! اثري آفریدم 

ور بوده  فهمم درونت چه آتشی شعلهروست که می  و از همین
  گوید، آتشی که بزرگانی چوناست! گوته از آتش درون می

اند بلکه در  تنها از آن بسیار سخن به میان آوردهموالنا و حافظ نه

! اگر بپذیریم راه عشق و معرفت راه  ]13-15و  7[آن سوختند
 وقال از بهر چیست؟ همه قیل هاست پس اینکمال انسان

 آتش عشق است کاندر نی فتاد
 ]16[جوشش عشق است کاندر می فتاد  

 من است  زین آتش نهفته که در سینه
 ]4[ایست که در آسمان گرفت خورشید، شعله 

 ساکنان آب و گل گر عشق ما را محرمند
 ]1[چیست  پس درون گنبد دل غلغله فریاد

-خوبی سخن بزرگی چون گوته را در آنتوانیم به که میدلیل آن 
است که آیینۀ دل او صاف است، چرا   سوي آب دریابیم، این

بتوانیم عشقی را که در دل داریم   آیینۀ دل ما هم صاف نباشد تا
سوي آب صادر کنیم؟ باید آنچه در دل داریم همان بگوییم  به آن

 و آنچه باور نداریم نگوییم! 

 رهرو عشق کی اندیشه منزل دارد؟ 
 جگران چشم به ساحل دارد کشتی بی

 وفان نشود دریا را تسد ره  ،موج
 ]17[  دل دیوانه چه پرواي سالسل دارد؟

هایی چند  نیست که هنرمندانی دانشمند یا شخصیتتنها غرب 
گونه نیز این دانشی در دامن خود پرورش داده است، بلکه ایران

بزرگان را بسیار به خود دیده است. از نمونۀ بارز چنین 
توان به خیام اشاره کرد. جایگاه علمی و فلسفی برجستگانی، می

او را جهانی   ]3[ش  خیام باالتر از جایگاه ادبی اوست اما رباعیات
دقت  همچنانشمار او کرد. برخی کارهاي علمی خیام نظیر گاه

تر است. حال  شمارهاي میالدي دقیقبسیار باالیی داشته و از گاه
گونه سایه بر که شعر و ادبیات چیست که این است نی اپرسش 

پیماید؟ و اما ها را میبرخی علوم و فنون دیگر انداخته و ارض
هاي ادبی در جهان  ترین پیشینهترین و درخشانما از قوي

هانري ماسه در جشن  پروفسوربرخورداریم، چنانچه 
درخشش   درباره بازنشستگی اش در دانشگاه سوربن فرانسه

من عمرم را وقف ادبیات  گوید:  در دنیا می  ایرانی  ادبیات فارسی
فارسی ایرانی کردم و براي اینکه به شما استادان و روشنفکران 

ندارم جز    ياجهان بشناسانم که این ادبیات عجیب چیست، چاره
اینکه به مقایسه بپردازم، که بگویم که ادبیات فارسی بر چهار 

 :ستون اصلی استوار است
 فردوسی •

 سعدي  •

 حافظ •

 موالنا •

 ...و برتر از او فردوسی، هم سنگ و همتاي هومر یونانی است

و داناتر از   آوردیسعدي، آناتول فرانس فیلسوف را به یاد ما م
 ...او

ي آلمانى قابل قیاس است که او خود را شاگرد  حافظ با گوته
حافظ و زنده به نسیمی که از جهان او به مشامش رسیده،  

 ...شماردیم

 ...اما موالنا
النا را به او تشبیه را نیافتم که بتوانم مو يادر جهان هیچ چهره 

 .او یگانه است و یگانه باقی خواهد ماند .کنم
همتا از شاعران  ها بیت شعر بیکشوري که بستر میلیون 

در گذشته است و به وجود صدها شاعر و ادیب   زبانیفارس
بالد، چرا پرچم ادبی خود را در جایگاهی واقعی و بر کنونی می

نداشته است؟! مشکل کجاست و کوتاهی  قله جهان افراشته نگاه  
از عهدة تبین این   نجای اگیرد؟ گرچه در  از چه چیز سرچشمه می

آیم اما در قالب متنی ادبی این دو چهرة شرقی و  مسئله برنمی
یک نماد در کنار هم قرار  عنوانبهغربی یعنی گوته و حافظ را 

 سپارم. ها را به بوتۀ بررسی میهاي آنداده و شگرد
یکی در   اند؟مگر این دو شخصیت قابل مقایسهسش سوم: پر

شیراز و میان نسیم بهاري و دیگري در وایمار و در هوایی با  
سراید که در  چنان غزل میطراوت. او که زبانش فارسی است آن 

افکند  دل دیگري که زبانش، زبان علم و فلسفه است، شوري می
زده بنامم یا دانم حافظ را غربسراید. نمیو او نیز هنرمندانه می

اند؛ یکی کنار آب روان و  زده!؟ هر دو در کنار آبگوته را شرق
دیگري لب ساحل پر موج. حافظ بر لب آب روان گذر عمر  

https://www.tarafdari.com/node/965248
https://www.tarafdari.com/node/965248
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بیند و گوته در کنار امواج دریا، آسودگی خود را در خیزش  می
 کند! موج جستجو می 

 انصافیست  حافظ از مشرب قسمت گله نا
 ]4[ هاي روان ما را بسآب و غزل طبع چون 

چگونه ممکن است مردمان با سروده و یا  پرسش چهارم:
ي برسند ولی سراینده یا ورزعشق اي از شخصی به اوج نوشته

سوي آب، بسیار  نویسنده خود عاشق نباشد؟! اي گوته! تو در آن
حافظ،  دانیم مراد تو؛  اي اما نمیگون دیدههاي رنگین و شَبَقزلف

ها پوشیده  هایی دیده یا چشم از آنسوي خشکی چه زلفدر این
زلف یار را توصیف کرده که تو را مرید   گونهآن است. این مراد  

خود کرده است! گوته، اي ادیب بزرگ! دانی چرا و چگونه؟  
ها در پس پردة حجاب است، بدین حافظ در سرزمینی که زلف

هاي  ن منع شراب از شرابها گفته و در سرزمیزیبایی از زلف
ناب سروده و در آسمان ابري، ماه را به تصویر کشیده است. از  

 فهم تاخته است. تر در وادي ریاکاري بر زاهدان کجهمه مهم

 حافظا می خور و رندي کن و خوش باش ولی 
 ]4[دام تزویر مکن چون دگران قرآن را 

کند گویی همۀ  گونه می و میخانه و جام شراب را توصیف میآن
-چنان لسانعمر در مغرب زمین بوده. از سوي دیگر گوته نیز آن

زیسته و هرگز روي  الغیب را سروده است گویی در شرق می
 غرب را ندیده است! 

 گیر نگار جام می و زلف گره خندة
 ]4[اي بسا توبه که چون توبۀ حافظ بشکست  

 روز اول که سر زلف تو دیدم گفتم 
 پریشانی این سلسله را آخر نیست که 

 سر پیوند تو تنها نه دل حافظ راست 
 ]4[کیست آن کش سر پیوند تو در خاطر نیست 

هایی در دورترین نقاط جهان و رمز همگرایی چنین شخصیت
گونه زلفی ها چیست؟ وقتی حافظ ایناندیشۀ ناب و همگراي آن

باشد؟!   هایی را ندیدهرا توصیف کرده چگونه ممکن است زلف
هایی نشسته که به گرد دو گوش و  در واقع او به تماشاي زلف

دورادور قرص قمري پیچیده است. اگر تماشاگر چنین زلفی  
است؟! اي حافظ    چرا این اندازه به دور توصیف آن پیچیده  نبوده

دیدي حاللت باد!   آنچه گویم که هر به نقل از سرودة عطار می
 یت باد!و هر آن لبی که چشیدي گوارا

 زلف تو دام و خال سیاهت 
 ]18[! حاللتی کنی هر صید که م

کند بلکه  دیدن زلف را حالل می تنهانهنیست که عطار  سببیب
گوید زلف  کند! و اگر میپنهان نکردن روي زیبا را هم توصیه می

 را پریشان مکن براي آنست که حال دل خویش را پریشان نکند. 

 پریشان مکن زلف به انگشت 
 ]18[ روي بدان خوبی پنهان مکن

 کند: چنین بیان می را منظور از پریشان نکردن زلف در واقع

 زمانک ی اي چون بر ما آمده 
 ]18[  خسته پریشان مکنحال دل 

فردوسی چنین زلفی را در دختر خاقان دیده و او را به ماه  
چون  توصیف کرده چونان که نقص ماه را به نداشتن دو زلف 

داند. در واقع ماه آسمانی را بر زمین  دو زلف دختر خاقان می
 کوبد! می

 یکی دختري داشت خاقان چو ماه 
 ]19[ کجا ماه دارد دو زلف سیاه 

از  هر کسی ؟ هر کسی از ظن خود شد یار زلفاي گوته! دانی 
دارند تا زلفی نمایان نشود   نظراتفاق همه    چیزي گوید ولیزلف  

دیدن آن حیران شود؟ اگر نسیم، زلف برهم   هایی ازچگونه دل
زن نریزد، چگونه زیبایی معشوق بر عاشق آشکار شود و چگونه  

رخسار  ، دای ربباگر باد نبودي که سر زلف عشق آغاز گردد؟ 
افتند و دیدن سر  ؟ در پاي آن میمعشوق به عاشق که نمودي

شان  ستزلف آغازگر شور دگر است که اگر بعد از دیدن زلف د
 ن نرسد: بدا

 م نرسد به زلف چون شستشدست 
 ]18[ در پاي از آن فتادم از دستش 

 این کوزه چو من عاشق زاري بوده است
 در بند سر زلف نگاري بوده است 

 ینیبی ماین دسته که بر گردن او 
 ]3[دستی است که بر گردن یاري بوده است 

 



 

 یا دیوان غربی از مولفی شرقی دیوان شرقی از مولفی غربی

 
 98ماه    خرداد  ،دوم، شماره  نهمنشریه نشاء علم، سال  

108 

 

آیند! زیرا  البته کسانی هم هستند که از دیدن زلف به خشم می
دانند! شگفتا که اینان انگیز میسوز و فتنهزلف را دام بال، عالم

دانند این صبح است که زلف شب را عاشق است! چرا برخی  نمی
شود؟ چرا  کنند که از فکر زلف دراز، عمرشان کم میفکر می

کنید  دیدن این زلفی که چون هاله به دور قمر پیچیده را منع می
هاي شمرید؟! وقتی دلخود قمر را مجاز میدیدن  کهی درحال

را   چگونه آن خوردهگرهبسیاري به گیسوان دور قمر پیچیده و 
 بست؟! کنید؟ اگر او بی زلف بود آیا کسی بدان دل میمنع می

 آن زلف که چون هاله به رخسار قمر بود
 ]20[ نجاستی دور قمر ا ۀآمده چون فتن باز 

زیرکی و فراستی که داشتند با دیدن  البته برخی شاعران با همه  
اند. شاید آنان زلف و با دست یازیدن بدان احساس خطر کرده

کنند از این ترسند  که به بستن و پنهان کردن زلف پافشاري می
 که زلف، محراب عاشق را بگرداند!  

 ترسم بندي نقاب زلف و میدل نمی  و کافرت
 که محرابم بگرداند خم آن دلستان ابرو

 ه مرغ زیرك بود حافظ در هوادارياگرچ
 ]4[ ابروبه تیر غمزه صیدش کرد چشم آن کمان

که گیسوان گرداگرد دو چشم سیاه حوریان و پریان  با وجود آن 
در کمان  هم    یش صد تیر اله باشد ولی جاي ترس است که در الب

رو بسیاري از بزرگان شوراندن زلف را نهی و   باشد. از همین
 کنند ولی دانی من چه گویم؟ امر می را  نآپوشاندن 

بار   من صدبا یک دلیل علیه زلف شوریدید! بدانید  آنان کهاي 
یکی   اکنون هاي زلف کمند کند!آرزو کردم دلم را به آن حلقه 

 گویم و تو صد بار بشنو: 

 جانا بیار باده و بختم بلند کن
 مشتی سپند کن  ةآتش بیار و چار

 حریفان همه خوشیم مجلس خوش است و ما و 
 خودي سزاي دل خودپسند کن در بی

 ها بریزدریغ در اندیشه زان جام بی 
 ]1[  هاي زلف دلم را کمند کن زان حلقه 

ي خشکی،  سون ی امعشوق در  کهنی االبته اي گوته چه باك از 
-باك؟! او که نمی   رخ زیبا و زلف نگارین خود را پنهان کند چه

تواند بوي خوش عطر خویش را پنهان کند! اي حافظ و اي گوته  

 هارنج خود دارو بوده است و چه    که  دی اده یکش  دردهاشما هر دو  
که خرما   دی اخوردهشفا نموده است و بسی خارها    ناًیعکه    دی ابرده

! اگر  دی اخورده بوده است! شما اگر غم هم خوردید غم غمخوار  
 . دی ابردهزیباي یار از غم   دی اده یکشرنج هجر  

 روي اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن 
 ]21[ا مشک غمازست نتواند نهفتن بوي ر  

ي خشکی اگر یک تار موي یار نمایان سون ی ادر  میدانی مخوب  
! گو اینکه بر روي زمین دیگر شودیمشود چه هیاهویی به پا 

نیست که   کسچ ی هنماند! آیا  فهمکج آثاري از خودنمایی زاهد 
چه بهتر که در جهل   پاسخ بدهد که چه بهتر که نماند که نماند،

اي خوبرو پرده بر افکن    می گوی مابدالدهر بماند که بماند! من که  
از آن چهره زیبایت تا شاید از می عشق ات یک هوشیار روي  

 دیدانیماما  ؛  در هر دو جهان یک دل بیمار نماند  زمین باقی نماند،
!؟  ترسمی مکه من از هویدا شدن رخسار چنین خوبرویانی از چه  
 ترسم از آنست که از نور رخش دیده و دیدار نماند! 

 که ز دریاي دلم موج گهر خاستازبس

 ]18[ ترسم که درین واقعه عطار نماند

.  است  عشق  کی   شروع  نقطه  و  جرقه  نماد  معشوق  زلف  واقع  در
 یوقت که  است  معشوق  ییبای ز يهاجلوه  نی بارزتر از  یکی  زلف 

  شروع عشق داستان و شده معشوق يدایش ندیبی م را آن عاشق
  در جهت ازآن  هم معشوق زلف به زدن چنگ يآرزو. شودیم

  معشوق  وصال از دنینوش ياجرعه  که آمده اریبس یپارس اشعار
 معشوق ییبای ز شودی م موفق عاشق ناب لحظه آن در که است

 یتفاوتآنکه ؛ و حال شود یک ی  آن با و  کند لمس  وجودش با را
 .یآسمان ای  باشد ینیزم معشوق  که کندینم

 اتیادب در یگاهی جا چنان» زلف « که ندارد یتعجب نی بنابرا
 از گوته مانند ملل ری سا شاعران و هنرمندان یحت و دارد یفارس

  چراکه. شوندی م سرمست یفارس شعر در آن وصف دنیشن
 ییبای ز عاشق که است يالحظه همان معشوق زلف دنی د لحظه

  نیهم به شود،ی م  متولد عاشق دل در عشق  و ندیبی م  را معشوق 
 ییبای ز و شکوه و احساس از سرشار لحظه نی ا که است علت
 و بای ز یزبان هر در و فرهنگ هر در عشق آغاز لحظه. است

 . است باشکوه
  به زین کنندی م حذر آن از و  دانندی م بال دام را زلف یبرخ نکهی ا

  است   معشوق   ییبای ز  جلوه  که  زلف  دن ی د  را ی ز  است   علت   نیهم
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 سیالرئخ یش .است يگرفتار عشق و  است عشق شروع نقطه
  هاي ماریب  باب  در  که  ]22[»  در طب  قانون«  کتاب  در  زین  نایسابن 

 فصل کی  و خوانده يماریبنوعی  را عشق آنهاست، درمان و
  ي ماریب شروع نماد زلف پس. است گفته سخن آن درباره کامل
 . زانند ی گر آن  از ياریبس که  است عشق

 زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من 
 ]4[در دام دوست   امافتادهي ادانه بر امید 

اي حافظ و اي گوته! در آب چیست که در   پرسش پنجم:
قدر نرم است که سختی خشکی  چون آب آن ؟!خشکی نیست

تاب مقاومت در برابر آن را ندارد. چون نرمی بر سختی چیره 
گویم چون کسی  هاي شاعران می گردد. پس، از نرمی دلمی

 شاعر کنارنتوانسته بهایی براي نرمی دل تعیین کند. اگر هر دو 
گفتند براي آن است که آب  و سخنان شیرین می شستندنی م آب 

اند و اگر هم براي اوقاتی دور از آب بودند مانند آب  صفت بوده
-گفتند و هر چه میدیدند نمییعنی هر چه نمی؛  سان بودندآیینه

 گفتند. دیدند همان را می

 کنار آب و پاي بید و طبع شعر و یاري خوش 
 ]4[ذاري خوش معاشر دلبري شیرین و ساقی گلع

اي بسیار ویژه است و خواص مخصوص به خود را  آب ماده
ها هاي آزاد یعنی اقیانوسهاي آب در همۀ آبدارد. تمام مولکول

هایی هم  اند! البته آب هم متصلو دریاها با پیوند هیدروژنی به 
-اند، سرانجام خود را به دریا می که در برکه یا جویبار جاري 

دریا رسیدن را باید چشید و تجربه کرد. برخی  رسانند. لذت به 
زنند و برخی  کنند و برخی خود را به آب هم میتنها تماشا می
اما بسیاري تاب طی مسیر تا دریا را ندارند  ؛ کننددر آن شنا می

نگري،  ها جاي ژرف! و در این نمونهگردندی بازمو زود به ساحل  
 بسیار است. 

هایی هاي برف و چشمه دازههاي طبیعی حاصل گآب رودخانه
ها نیز آب را از آید. قناتاست که از کوه و از دل زمین می

-کنند، جاري میتر هدایت میتر به مناطق پستارتفاعات بلند
روند تا به دریا برسند. مگر آبی هست که  قدر میشوند و آن

اي  ي دریا آمد و شد کند؟ اگر رودخانهسوبه بتواند جدا از مسیر  
هم باشد که در بین راه، در خلل و فرج زمین فرو رود باز هم  

تر.  رسد اما در مسیر دیگر و زمانی طوالنیدر فرجام به دریا می
سرانجام به دریا  شود تا آب باز همان چرخه تکرار می ریدر تبخ

اي را از مادر  برسد. پس چگونه ممکن است بتوان رودخانه
توان انسان را از مادر خود  خویش یعنی دریا جدا کرد؟ آیا می

یعنی طبیعت دور کرد؟ اگر هم فردي بنا به دالیلی از مادرش 
کام   جدا شود، سرانجام خوبی نخواهد داشت و طبیعت او را به

ین آب رکنی شیراز چه شاعرانی که بر برد. حال اخود فرو می
چنان  لب جوي رکنی کشانده و به آنان وعدة نیل به دریا داده و آن

اما گوته! اگر تو   اند؛ها سرودهطراوتی به آنان بخشیده که غزل
رسیدي؟  آرمیدي زودتر به منزل می خود بر کنارة دریاي آزاد می

ی با حافظ کرده؟ آیا موج دریا هم همان کار را کرده که جوي رکن
چنان سروده  یکه آنبارآب سوي خشکی ولی بر لب  ین احافظ در  

که تو را در کنار دریا مرید خود ساخته است. گویی آب روان  
 رکنی خود را به دریاي آتالنتیک رسانیده است! 

 روان و جانت آنگه شاد گردد 
 ] 1[ کز این جا سوي تو آید روان آب 

 توان سرود؟ در کنار کدام آب بهتر می

 شیراز و آب رکنی و این باد خوش نسیم 
 عیبش مکن که خال رخ هفت کشور است

 فرق است از آب خضر که ظلمات جاي او است 
 ]4[ تا آب ما که منبعش اهللا اکبر است

 بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
 ]4[کنار آب رکن آباد و گلگشت مصال را 

آیا اگر حافظ آب رکنی نداشت و هزاران غم داشت باز هم  
توانست شعرهاي نغزي بسراید؟ کی شعر تر انگیزد خاطر که  می

البته حتی اگر باغشان سرو و صنوبر هم نداشت    . ]4[ حزین باشد  
باز هم غم نداشتند چون چیز دیگري داشتند! اینان دنیاي 

سازند و منتظر حاکمان و صاحبان زر و نشان را خودشان میدرو
اثر   مانند. محیط بیرونشان بر درونشان چون دیگرانزور نمی

خوبی دارد ولی درون غنی در شرایط سخت محیطی، ذوق را به  
 اندازد. کار می

 باغ مرا چه حاجت سرو و صنوبر است
 ]4[ پرور ما از که کمتر است شمشاد خانه

هر آنچه    به  و  است  فیلط  که  عشق  مانند  است،  فیلط  و  نرم  آب
  ی پاک نماد آب . بخشد ی م لطافت آن به برسد عاشق وجود  چون

  دنیرس  و  حرکت  نماد  است؛  شی رو  و  اتیح  نماد  است،   یزالل  و
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  دن یرس يتکاپو در  که  عاشق وجود چون هم است  سرچشمه  به
 راه در که است یعاشق روح نماد آب نی بنابرا؛ است معشوق به

  که  یظرف هر  در  آب. رسدی م کمال به خود معشوق به دنیرس
 غرق  معشوق  در  چون  که  عاشق  مانند  شودیم  آن  هیشب  ردیگ  قرار

  اریبس آب  به  عاشق وجود. شودی م خود معشوق هیشب شودیم
 خود درون به ییگو نگردیم آب به شاعر یوقت. دارد شباهت

  ي تماشا. کندی م تماشا خود روح در  را  عشق  ی تجل و نگردیم
کند  حال تفاوت نمی  .است  عاشق  وجود  در  عشق  دنی د  لذت  آب

این آب دریایی در آلمان باشد یا جویباري در شیراز؛ تماشاي 
 آب براي عاشق همیشه و در هرکجا دلنشین است. 

 کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

 یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

 گر یابم انگشتري زنهار از لعل تو 

 ]4[ صد ملک سلیمانم در زیر نگین باشد 

اما شما هر  ؛ گوید که کی شعر تر انگیزد شاعر که حزین باشد
غمگین هم باشید باز هم شعر با طراوت گویید زیرا  کهیوقتدو 

غم زیبا از عشق زاییده   غم زیبا غمی است که افسردگی نیاورد.
حرکت و طراوت است، این غم عشق    منشأشود و چون عشق  می

انجامد نه رخوت و سکون. گویند جهان  به حرکت و پویایی می
بلکه به غم  به شادي گراي اما نه هر غمی! غم نیرزد، ذرهکبه ی 

زیبا یعنی غم عشق بگراییم زیرا غم عشق یکسر شادي است و  
 آزادي است!  اشي ریاسهمه بند و 

در بازار عشق خریدار   هر دوغم زیبا را  شما اي گوته و اي حافظ!
همه شادي  تانی هاغم ، پس شما را از مالمت چه باك!؟ دی اشده

 افزودید!  آنبود یک غم به دل خود راه دادید صد شادي به 

 هاش همه شادي بندش همه آزاديغم

 یک دانه بدو دادي صد باغ مزید آمد 

 من بنده آن شرقم در نعمت آن غرقم 

 ]1[ جز نعمت پاك او منحوس و پلید آمد

وجه مشترك حافظ و گوته از لحاظ سکوت  پرسش ششم:  
اگر از سکون درون   بیرون و سکون درون چیست؟ حتی

گیرد.  ت برون مجال را از ما میبرخوردار باشیم نبود سکو
سکوت الزمۀ تحول درون و پل رسیدن به آرامش است. در عالم  

توان صداي ضمیر  سکوت و تهی از صداهاي بیرون است که می
 درون خود را کاوید:  آنگاهخویشتن را شنید و 

 دل ندانم کیست در اندرون من خسته 

 ]4[ که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

 جویی  طرف و ايسرچشمه  لب
 ییوگونم اشکی و با خود گفت 

 نیاز من چه وزن آرد بدین ساز
 ]4[  که خورشید غنی شد کیسه پرداز

ها حاکم است و بر انسان سروصداو پر  پرغوغاامروزه شرایط 
از هر طرف موجی از انواع امواج الکترومغناطیس ما را فراگرفته،  

بریم و به آن  در شرایط بد و شلوغ صدایی به سر می جهیدرنت
اگر در شرایط سکوت قرار گیریم   کهيطوربه کنیم عادت می

شویم! گویی خودمان از خویشتن خویش یا از  زده میوحشت
طاقت آن نداریم که در خلوت    چراکهدرون خویش در گریزیم.  

و  چنان غوغاي پیرامون هاي خود گوش دهیم. آنخود به حرف
ها فرار  توانیم از آنصداهاي مصنوعی، ما را فراگرفته که نمی

 کنیم:
 عجبست اگر توانم که سفر کنم ز دستت 
 ]21[  به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد 

ي نغمه  سوبه این سکوت است که درهاي بسته روح آدمی را 
 کند. گشاید و گوش جانش را باز میالهی درونش می

سکوت  حصن در رفت آنکو  خوش يا  

 موت» ی ال ی ح« ادی  در دل بسته
 فالن  يا  چندان خاموش، نینش رو

 انیب  و نطق شود، فراموشت که
 حال  اهل نشان باشد، یخامش

 ]23[  الل گردند لب، بجنبانند گر

گی چیست؟ هر دوي شما  سر دلبري و عاشق پیشه پرسش هفتم:  
هاي زیادي را تصرف کنید! علت چه بوده است؟  اید دل توانسته
بوي خوش آشنایی به ۀ شما نغم  نقش وشعر و غزل و  ازوقتی 
همگان محبوب  عطر وجود عاشقانۀ شما    آنگاه  ،رسدمردم ب  مشام

 شود: می
 خوبان ۀمن اي قبل مردمان عاشق گفتار

 ]21[ باشم  تو چون نباشند که من عاشق دیدار
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و سرو غزال رعنا  و افروزشمع شبآن  شاخ نبات ومگر این 
در گرماي او گرم   است که جمله عاشقاننبوده  حافظ يبلندباال

 اند در همه حال زندگی کنند. اند؟ آنها از شما آموختهشده

 هوشیار زنده کدام است بر
 ]21[ که بمیرد به سرکوي یارآن

 گفت هجران روزگار از که ستکنایتی
 ]4[ شهر واعظ گفت که قیامت هول حدیث

در   معشوق یاد کرده، از در بسیاري موارد که حافظ  حالنیدرع
سمت  به  منصرف کرده و ي ظاهرامعن ذهن را ازتالش بوده تا 

اما چرا باید عشق زمینی را کم رنگ  معناي حقیقی سوق دهد؛ 
 ه داده است؟ بر زمین بوسجلوه داد؟ مگر این آسمان نبوده که 

 ن آفرید چو دریا و کوه و زمی
 ]19[ بلند آسمان از برش برکشید 

از خاك آفریده پس فرشته نیست که از آسمان آمده    خدا انسان را
و زمینی شده باشد بلکه باید از زمین صعود کند و آسمانی  

 !  ]24[شود 

 چون تن عاشق درآید همچو گنجی در زمین
 ]1[  صد دریچه برگشاید آسمان عاشقان 

ما اگر بر روي زمین خوش آرمیده باشیم احوال آسمان را بیشتر  
پرسیم و اگر از زمین بدي بینیم از احوال زمین به آسمان نالیم.  می

تن ما بر زمین و سرمان بر آسمان است، پس سر بی تن چه  
ی راستبه تا آسمان رفت؟  پلهپله باید خواهیم ما؟ مگر نمیمی
اما مگر  ؛ تا خدا رفت منزلبهمنزل توان از زمین به آسمان و می

 ؟ ] 24و   7[رفت  بامپشت توان به می نردبانبدون 

 ه زبان زمین برآورد نصد گو
 آسمان گفت  آنچهدر پاسخ 

 اي عاشق آسمان قرین شو 
 ]1[با او که حدیث نردبان گفت  

گوید  ي آسمان شویم. موالنا میسوبهباید همه دود دل شویم تا 
 در آسمان دیدم در روي زمین یافتم! آنچه

 گفتم که آنچه از آسمان جستم بدیدم در زمین 
 ]1[اي بیچاره ةناگاه فضل ایزدي شد چار

هاي آن به  تابد و پرتو و اشعهوقتی خورشید تابان بر زمین می
 آسمان بهتر از زمین است؟ رسد چرا زمین می

 ن آفتاب خوبی چون بر زمین بتابد آ
 ]1[  آن دم زمین خاکی بهتر ز آسمانست 

اگر نتوانستید قدر زمین را بفهمید، بدانید که   فهمکج اي زاهدان 
قدر زمین را پایین آوردید   آنان که اید! اي  از آسمان هیچ ندانسته

خودتان به قدرت   کهنیهمجلوه دادید،  ارزشکمو ماده را 
-رسیدید، ثابت کردید هدف نهایی مادیات بود! گویی موالنا می

 اند و دل را مثال آسمان.... گونه ریاکاران چگونهدانسته این

 دل مثال آسمان آمد زبان همچون زمین 
 ]1[ت مشکلس بس ل ها منزاز زمین تا آسمان  

گوید دل مانند آسمان و زبان همچون زمین است. این  موالنا می
است و   ارجی ب و  قدری بیعنی آسمان قدر و شرف دارد و زمین 

بر زبان   آنچهخاك و زمین و افالك هیچ سنخیتی با هم ندارند. 
شود مانند خود زبان چون ظاهري است مانند زمین جاري می

چون زبان را بر عاقالن  !مانند آسمان استیعنی عشق ؛ است
فهمانده و دل را بر عاشقان و دل مانند آسمان است یعنی عشق  
مانند آسمان است و عقل مانند زمین. همین تفاوت که میان زمین  

به دنیا  و آسمان است، میان عقل و عشق نیز هست. وقتی که 
است، پس خوابانند و رویمان رو به آسمان آمدیم ما را افقی می

توانیم روي پاهاي خود راه برویم  از سالی تالش پدر و مادر می
آموزیم و ارتباطمان با زمین و زمینیان کم سخن گفتن میو کم

توانیم  شود که میشود. این ارتباط با زمین آن اندازه میبیشتر می
توانیم رابطۀ میان عقل  رابطۀ میان زمین و آسمان را بفهمیم. می

ي  سوبه توانیم از زمین یز بفهمیم. در این حال میو عشق را ن
آسمان پرواز کنیم و از عقل به عشق و از علم به معرفت و از  

 . ]24و   7[ دانش به بینش برسیم

 زمین و آسمان دلو و سبویند 
 برونست از زمین و آسمان آب 

   تو هم بیرون رو از چرخ زمین زود
 ]1[ که تا بینی روان از المکان آب

 بخشد خاك را هر دم هزاران رنگ میفلک مر 
 که نی رنگ زمین دارد نه رنگ آسمان اینک

 نقشست رنگست و اصل نقش بیچو اصل رنگ بی 
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 حرفست چو اصل نقد کان اینکچو اصل حرف بی 
 تویی عاشق تویی معشوق تویی جویان این هر دو 

 ]1[ ولی تو توي بر تویی ز رشک این و آن اینک

در هر دو جهان، نخست عشق در این  آیا شما از میان عشق 
اید؟ مگر بر این باور نیستید که عشق این جهان  جهان را برنگزیده

گویید نه پس آمدن در  کار آید؟ اگر می است که در آن جهان به 
این جهان بهر چه بود؟ آمدن و رفتن ما بهر چه بود؟ مگر نه  

ق  که عشق زمینی از آسمان نازل شده است و هموست که عشآن
زمینی را بر ما فرو فرستاده، تا با درك و لمس آن آسمانی شویم.  

توان عشق را حس و لمس کرد. هموست  روي زمین است که می
که عشق زمینی را در نهاد بشر قرار داده تا هجران معشوق و  
نالیدن براي وصال را حس کند و همین عشق است که آدمی را  

توان گفت:  آیا نمیراند. پس می شیپبه براي درك کائنات 
ها، قعر دریاها، سطح و عمق دانشمندانی که خبر از اوج آسمان

 ؟ ]19[دهند همان عاشقان و جویندگان حقیقت هستندزمین می

 ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند 
 ]4[  نما بکندکه خدمت جام جهانهر آن  

کارشناسان،   مدنظرهر چند که ممکن است، آسمان غایی و 
دیگران نباشد، اما آسمان دانشمندان هم   مدنظرهمان آسمان 

تواند عظمت آسمان عرش را به دیگران نشان دهد. آموزش  می
ها هر دو  ها و فضا و یادگیري ما از آنها دربارة آسمانآن

اشاره   مکرر زنی حافظفضیلت است، هم براي آنان هم براي ما! 
 نانیسرّ نهانی هست که ظاهرب باطن کالم او کرده است که در

  .را به آن راه نیست 

 ندانست  که غیرمن این حروف نوشتم چنان
 ]4[ نان بخوان که تو دانیچروي کرامت   هم ز تو

 کائناتش  و  آسمان   به  یخاک  نیزم  از   را   ما  دانش  و  نگاه  دانشمندان 
  شاعران. دهندی م رشد را ما  معرفت و علم و دهندی م گسترش

  و  ملکوت به یخاک و يماد  یزندگ از را ما نگاه فالسفه و
 يمعنو و یروحان يهاجنبه و دهندیم پرواز وجود يهاآسمان 
 . کشندی م  ری تصو به ما  يبرا را عشق

عشق را باید مشق کرد. باید مکتب رفت تا خواندن و نوشتن 
عشق آن مشقی است که از  آموخت و سپس سراییدن را. پس 

-گیرد و باالتر و باالتر میمی  وپربالشود و  زمین خاکی آغاز می
تنها عشق ناب است که    سوزد ورود تا آنجا که بال فرشتگان می

ماند جز پرتویی از عشق  ماند. در آن نقطه از انسان هیچ نمیمی
و چون پروردگار عالم همان عشق محض است، در آن مرحله  

 رسد. انسان به مالقات خدا میاست که 

 فنا تا تبتل مقامات از
 خدا  مالقات تا پله)(پله هی پا هی پا

 ی منزل  و مقام هر حد و شرح
 ]16[ی دلصاحب  پرد  بر زو  بپر که

 ؟رجاء حافظخوف یا  

دو دل   کنم.حافظا! پرسشی در ذهنم خطور کرده که بیانش می
بجویم؛ از عاشقان بخواهم  بودم که از رندان بپرسم یا ز مستان 

اما ناگهان به خود آمدم! مردمان همه پرسش  ؛  بپرسم یا از بخردان
زنند، چرا  و به او تفأل می  پرسندو آرزوي خود را از حافظ می 

زدم   من پرسش خود را از غیر او بپرسم؟ پس تفألی به دیوانش
که آرزویی دارم آیا اسرار این آرزو فاش کنم یا براي همیشه در  

گویی اسرارم از سراي وجودم به در  باز هم می  دل نهانش دارم؟ 
است و آرزویم همه   که تفأل به حافظ همه انسنرود؟ مگر نه آن

یکاد» بخوانم و سخن   آنحق است، پس بهتر آن نیست که «و 
کنم؟ باشد که در میخانه را بگشایم! باشد که گره از کار   برفراز

اي  خانۀ مقصود بردم تا قطرهابفروبستۀ خود بگشایم! راه به شر
شادي،   از دیوان حافظ به من خاکسار بخشند. باور داشتم

در   آنچهعشق و شوریدگی، جمله در این فال هست!  فرخندگی،  
گرچه پیش از فال   شاهد این فال بود.  دیوانش دیده بودم 

بودم ولی اطمینان داشتم از پس هر گریه، آخر  احوالمضطرب 
ام شاهد این فال است. پس  دیده  در خواب چهآناي است. خنده

 بخت، مددکار است و لذت آن «می» که همچناننتیجه گرفتم 

 در کام است. تفأل زدم و این بیت آمد:  همچنانکردم  نوش

 آن یار کزو گشت سر دار بلند  گفت
 ]4[کرد این بود که اسرار هویدا می  جرمش

 فال حافظ

ها  پس جا دارد که از غم نداشتهاي  اي گوته تو از فال حافظ گفته
ها، غم داشتند و در جاي دیگر  گویم! در جایی به سبب نداشته 

ها بود؛ در جایی خیام نداشتند، اما با  سبب شادي، از داشته 
که خیامی داشتند بر   آنجاکردند و رباعیاتش زندگی می

گریستند؛ در جاي دگر که حافظ نداشتند با دیوان آرامگاهش می 
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هم که   آنجاکردند و کی شب را به سپیدي سحر بدل می او تاری 
گرفتند؛ رباعیات خیام را هایش فال میحافظ داشتند تنها با غزل

ها را از آن حافظ  خواندند اما بسا که آن شماري می افراد بی 
خواندند ولی  پنداشتند! برخی گلستان و بوستان سعدي را می می

ها و خالصه که غم نداشته  کردند.آن را همانند مثنوي تفسیر می 
 و غم پرورد. ها در من شادي شادي از داشته

 ي! دردی ب  درد

  دل ناپیداي داغ با کدامهیچ اما سوختید دل داغ دو از هر شما
گوته  .  ساختید  بیکران   لذتی  دو   هر  که  سوختید  چنانآن  !نساختید

  دل جوار کویر؛ حافظ در کویر بههم حافظ ولی بود دریا کنار
 . شد بیابان و کویر پهناي به ی اندیشۀ گوتهو گستردگ زد دریا

 مرد را دردي اگر باشد خوش است 
 ]25[  دردي عالجش آتش استدرد بی

  درد چراکهي دردیب درد و بیگانه با دردآشنا بودید دو هر
است. گرچه هم گنجایش و هم ظاهر   بدتر  دردي  هر  از  يدردیب

  و کشکول  یکی چون متفاوت است؛هم  با هاانسان لذت ظرف
  سرشار  هاآن دو هر  محتواي اما است جام  و پیاله  چون دیگري

 کمّی  هايشاخص  با  را  کیفیت  که  دنیایی  در!  است  ناب  شراب  از
  کمیت  به و  کم کیفیت ازروز روزبه  است روشن سنجندمی

 بینش  از.  شودمی  افزوده  بیرون  به  و  کاسته  درون  از.  گردد  افزوده
افزوده   جزئیات  از کلیات کم کرده و به افزوده،  دانش به  و  کم
 شود. آرامش کاسته می و از افزوده آسایش به چنانچهشود، می

 دردیست درد عشق که هیچش طبیب نیست
 ]21[ گر دردمند عشق بنالد غریب نیست

 نتایج

رویند برخی با حظ بصري هایی که در کشتزار جهان می چه گل
-ها راه نمیبه عطارخانه  هاحظ بویایی! این گل فراوان اما تهی از  

یابند! زیرا عطار چگونه به مشتریان خود بگوید که مشک آنست  
هایی گاه چند بار  که عطار بگوید. چنین گلکه خود ببوید نه آن 

که  بهارند و این آورام یپدهند و با هر بار گلدهی در سال گل می
اور کند زمستان هم  که زمستان هم بهار است، اما کیست که ب

هایی هم هستند که همین پنج روز و شش  بهار است؟ اما گل
هایی حتی اگر  باشند اما عطر آنان همیشه خوش است. چنین گل

هایی  بر بوتۀ خارداري برویند همچون سرهایی هستند که بر بدن

اند. آن هنگام که پذیرفتیم هر سري عقلی دارد و هر  استوار گشته
بدانیم هر مکانی هم، ویژگی خود را دارد و هر   گلی عطري، باید

اي و هر  زمانی، لطفی و هر باوري، دلیلی و هر موجود، فایده
ها و  هایی در پیش رو. پس به اهمیت تعامل انسان مسیر، چالش 

توانند  بریم. حال چه کسانی میها بیشتر پی میگفتگوي میان آن
هایی را دیده باشند و  ها که ملتگفتگو کنند و با چه زبانی؟ آن

اما این  ؛ ها و رازهایی از موفقیت هرکدام پی برده باشندبه سبک
آید؟ آري بسیار  همه تجربه و دانسته از چه طریق به دست می

سفر باید تا پخته شود خامی. گرچه نقاب از رخ یار برداشتن، 
را به همراه دارد اما شمعی که   فهمکج موجی از مالمت زاهدان 

،  بیم دارد؟ او که در دولت عشق آتش باشد، کی ز ایستاده
فهم خوف و به او  جوانمرد و جوانبخت باشد، چرا از زاهد کج 

 را که در دل پرورانده  آنچهرجاء داشته باشد؟ پس با آواز بلند 
نگارم: از بادي که شمعی را  گویم و میام، می یا در سر نهاده

بیرون کن   پس پروردگارا باد از سرم هراسید! خاموش کند باید
 ولی باده از لبم هرگز! 

 هاپیشنهاد سفر و گفتگوي تمدن

زیرا   مفید است ملل در بین مردم جهان بسیار گفتگوي تمدن
  پساند. نشده  زاده هنوزکس همه  و دانندکس همه  را زیچهمه 

 فرهنگ  از  هرچند  ا،یدن  يکجا  چیه  در  و  یزمان  چیه  در  کسچ یه
ها فرهنگ  وها  تمدن   گری د  با   تعامل  از  ازینی ب  ،یغن  اریبس  یتمدن  و
  یپ  خود   قدرت  و   ضعف  نقاط  به  کههاست  تعامل   نی ا  در   .ستین

 فرهنگ و هنر م؛یکنی م حرکت شرفتیپ و بهبود جهت در برده،
.  میدهی م گسترش و کرده یمعرف مرزها ری سا به را خود و

ها تمدن  وها فرهنگ ری سا يهاییبای ز و هایکین از  نیهمچن
 در وجا همه  در ییگو. می بری م  بهره آنان اتیادب و  هنر همچون 

  بهره   جهان  يهایکین  و  هاییبای ز  تمام   از  و  می استه ی ها ززمان   همه 
 .شکندی م  هم در مکان  و زمان يمرزها نیچنن ی ا و می ابرده

تحمیل ترجیح  گفتگوي دیگران شویم تحمل را بر   وقتی پذیراي
-کنیم. هنر می تمرین می بردن را  کاره زبان لطیف ب دهیم.می

. براي رسیدن به مرحلۀ گفتگو، شرط  بینیمموزش میآموزیم و آ
 نخست آنست که بسیار سفر باید تا پخته شویم. 

 افی دل خواهی از سیر و سفر غافل مباش ص
 ]26[گردد آب مشق کدورت از سکون می تختۀ 

 ین بسیار راز است تو باشی لیک ا
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 چه ره دور و دراز است  سفر کن گر
 چه گوید خوب باشد  چه گوید هر

 نماید طالب و مطلوب باشد 
 خطاب طالب اول یاب آخر 
 یکی بین اولین در سوي آخر 

 آخر کار  نجای دوئی چون نیست ا
 ]27[ یکی باشند چه نقطه چه پرگار

زشتی و زیبایی را  فهمیم؛در سفر اختیار و جبر را بهتر می
شناسیم؛ راه را  سو را بهتر میسو و آنکنیم؛ اینتر معنا میکامل

از بیراهه و دوري را از نزدیکی، ماده را از معنا، تردید را از  
کنیم! سفر  بهتر تجربه مییقین، قله را از دره و اصل را از فرع، 

ترجمان درست زیستن در حال، گذشته و آینده است. با سفر  
است که همگرایی را از واگرایی و سختی و تحجر را از نرمی  

دهیم و تفاوت کار با کار و تفریح با  و لطافت تشخیص می
کنیم. وقتی کوله بار سفر بستیم باید  تفریح را در عمل درك می

سیاري عبور کنیم. باید امید را از ناامیدي تمیز  هاي باز دو راهی 
 امیدي را بشناسیم.دهیم و مسئول امید و نا

 ی قدم نه شیپ عشق مرحله  عزم به
 کرد  یتوان سفر نی ا  ار یکن سودها که
 رون یب يروی نم عتیطب يسرا  کز تو
 ]4[  کرد یتوان گذر قتی طر يکو به کجا

 جمع آمد  زلف پریشان تو در سر تا
 ]21[ نیست مجموع ندانم که پریشان توهیچ 

 او موجب جمعیّت ماست ۀزلف آشفت
 ]4[  کرد ترش بایدچون چنین است پس آشفته

 س چو حافظ نگشاد از رخ اندیشه نقابک
 ]4[ تا سر زلف سخن را به قلم شانه زدند

ها و با  دوره  هستند که در اعرانیش ،چند گوته و حافظ هر
  ،یکی در غرب و دیگري در شرق تفاوت؛م یهای فرهنگ

در اوضاع زندگی خصوصی و   هاییشباهت ۀواسطبه  ولی
  مسائل از ی که مشترک دركواسطه به  نیهمچن و ،اجتماعی

  موضوعات   و  هاده ی پد  ياری بس  به  کی نزد  ینگاه  و  نشیب  ،یزندگ
نزدیک   به هم، اند... داشته  و یزندگ ،يشاد عشق، جمله از

پیدا کردند که   ینزدیک به هم ۀروحیچنان آن . این دواندشده

-ها، از وراي ترجمهنبوغ خود پس از گذشت سده  یاري  گوته به
عصران خود و بهتر از  هم  هاي نارسا و گاه غلط، بهتر از هم

-کالم لسان ژرفايزبانان حافظ، به میهنان و همبسیاري از هم
 .گوهر کالم وي را درك کندتوانست الغیب پی برد و 

وي میان  گبایستی گفت حافظ و گوته، مظهر تجلی گفت ایانپدر 
قدر را  اند. سخن گفتن از این ادیبان گران شرق و غرب بوده 

«سخن گفتن از همدلی و   باید تنها تکریم دو هنرمند بلکه نه

زبانی» توصیف کرد که در دو عصر و دو سرزمین متفاوت  هم 
سخنی هم و یزبانگفتگوست و هم ۀ شعر عرص .روي داده است

این دو ادیب (نه به معناي کلمه) بیانگر حقیقت مشترك وجود  
است،   یزبانهمزبانیم، اما حقیقت ما هم است. ما اگرچه نا

  ۀ و عرص ماند نمییابد ولی در شعر در شعر تجلی می  یزبانهم 
 .پیمایداندیشه، رفتار و عمل اجتماعی را می 

 استاي سربسته ۀ، نامیزبانچون نیابد هم 
 ]17[ اش طومارهاستهمنفس چون یافت، در هر ناله

 تقدیر و تشکر

شان به این  از جناب آقاي دکتر موسوي موحدي براي بذل توجه
نوشته و تشویقشان جهت چاپ در مجلۀ وزین نشاء علم کمال  

 
 وایمار  در  گوته  و  حافظ  یادبود  بناي  کنار  در  که  حافظ  از  شعري  قطعه

 .شده نگاشته
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به  زاده و خانم ابراهیمتشکر را دارم. از آقاي جعفر جعفرزاده 
 سپاسگزارم. خاطر ویراستاري 
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Eastern Divan of The Western Author 
Or the Western Divan of the Eastern Author 

  Seyed Kazem Alavipanah 1,* 

Much has been said about what and how the ideas of prominent scientists in the world come from 
different specialties and from different geographical areas. But the nature of science is such that research 
results and scientific achievements are not so dependent on internal factors and social and political 
environment conditions. Just as the intellectual and emotional outpourings of sages, mystics, artists, and 
poets can be a function of the inner and outer conditions, so much they can converge in feeling, 
understanding, and knowing inside and out, providing many questions. In this article we have tried to 
interpretations, the explanation and vocabulary of the words in the poems since the original order poet 
and reality of what has been spoken, and the literal meaning of what is desirable poet, a bridge to be 
struck. Along with that the convergence of scientific, literary and spiritual concepts with new ways has 
been considered. The spiritual connection between two thoughtful poets, Goethe from Germany and 
Hafiz from Iran, who have lived in two different languages and cultures for more than 500 years, 
demonstrates the possibility of intellectual, cultural and social connection beyond contractual 
boundaries. Although we were not satisfied with the two, we cite examples of Mowlana, Attar, and Sa'di 
to show that all the elders in the cupola had a photograph of the scene. We interpret the visage of the 
mistress as a shared love that knows neither the geographical boundary nor the political or cultural 
boundary; Not afraid of time or place. Although science also creates such convergence and connection, 
it brings people together in love, spirit, spirituality, and thought, and avoids disagreements and creates 
empathy. Today, in spite of the achievement of rationalism, not only the problems of mankind have not 
been resolved, but also an increase. It may be that everyone thinks of himself as common sense, while 
everyone is the only one who knows everything and everyone has not yet been born! So, we suggested 
empathy by speaking it with the language of love, perhaps with this human mechanism achieving 
promised peace and inner satisfaction. 

In this soil in this soil, in this clean farm 
Except for love and affection, we should not sow any other seed (Mowlana) 

Keywords: Hafiz, Goethe, Convergence, Inside and Outside, Difference and Similarity. 

 
*Author for Correspondence, Professor, Tel: (+98) 9123207202, E-mail: salavipa@ut.ac.ir 
1 Faculty of Geography, Department of Remote Sensing and GIS, University of Tehran, Tehran, Iran 

http://salavipa@ut.ac.ir

