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  گوته و مشرق زمين

  
  ∗آرمين فاضل زاد

  :چكيده
هرچند گوته و حافظ شعـرايي هستند كه دردوره هاي متفاوت و با فرهنگ هاي مختلف، يكي در 

 در اوضـاع زنـدگي خـصوصي و    غـرب و ديگري در شرق مي زيسته اند، ولي  به واسـطة تـشابهاتي              
اجتماعي روحيه اي چنان نزديك به هم پيدا كردند كه پس از گذشت سده ها، ازوراي ترجمه اي نارسا 
و گاه غـلط، گوته به كمك نبوغ خود، باز به كنه كالم لسان الغيب، حافـظ، بهتر از همة هـم عــصران          

.گوهر كالم وي را درك كند توانست رد وميهنان و هـمزبانان او پي ب خود وبهتراز بسياري از هـم  
.  از جذاب ترين آثار گوته به شمار مي رود و مقامي واال در تاريخ ادب دارد  شرقي   -غربيديوان  

اين اثر كوششي است براي تلفيق خالقانة شرق و غرب و آميزه ايست از نبوغ حافظ و گوته؛ در واقـع         
بـا بررسـي   . غرب از حافظ به عنوان نماد نبـوغ شـرق  تمجيديست  به وسيلة گوته به عنوان نماد نبوغ         

شرقي مي توان تا اندازه اي به انديشه هاي گوته در مورد شرق پي برد و ديدگاه گوته را          -غربيديوان  
در مورد خاور زمين  و نظرش را نسبت به حافظ شناخت و پي برد كه او چگونه حافظ را مي پذيرد و 

.ردچه رابطه اي ميان آن دو وجود دا  
 

  وجه تشابه - ايران - غـرب - شرق- ديوان:واژه هاي كليدي

                                                

  آلماني، دانشگاه آزد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران دانش آموختة دكتري زبان و ادبيات ∗

  1/6/90:     تاريخ پذيرش مقاله 9/9/89:  تاريخ دريافت مقاله 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ٜٜٜٜٜ� ���� ��  ٜٜٜٜٜٜ	
ٚٚ ٜ�ٜٜٜٜٜٜٜٔٛٛٛٛٛ
��ٟٟٟٞٞٞٞٞٞ� �ٚٚٚٚٚٚٚٚ  ٛ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ �ٛٛٛٛٛٛٚٚٚٚٚٚٚٚ�ٛٛٛٛٛٛ�ٛٛٛٛٛٛ��  ٚٚٚٚٚ���

 

76 

  

  

  

  

  

  :مقدمه

وامل آشنايي گوته با ادب ايران به ويژه ادبيـات فارسـي و  در   ـ به ع  نبراي پي برد  
 بـه چنـد      در ابتدا  الزم است  شرقي   -غربي ديوان   براي نگارش اوانگيزة  ظ و ـحافپي آن   

  : نكته پرداخته شود
 روپا با ادب شرقچگونگي آشنايي ا . 1

ي و سياسي دوره اي كـه ايـن   عتماجاوضاع ا ظ وـگوته و حافزندگي نامـة    . 2
  .زيسته اند  مير در آنعـدو شا

 تا آنجا كه از البالي     شاعـراين دو  جهان بيني، باورهاي مذهبي و طرز تفكر       . 3
 .دست آورده توان ب تندات كتبي ميـمدارك ومس

ظ در برگـردان آن بـه زبـان    ـافـ م ديوان ح  ـترجـت، صحت وامانتداري م   ّقد . 4
  .آلماني

  

  .اين مقاله تالشي است براي پاسخ گويي به اين نكات
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 ادب و فلسفة خـاورزمين در       ،باور،  ده جنبش آشنايي با فكر    جدة ه ـس طـاز اواس 
پيشگامان اين جنبش، فلسفه دانان و انديشمنداني بودنـد كـه از         . ربي آغازشد ـاروپاي غ 

  بشر اروپـايي سـدة خـود را بـشري تـصنعي مـي       و بودندتمدن باخترزمين خسته شده     
نگي ـهـ امـيه داده وآن هـيير روحـ ـدانستند كه به گفتة روسو بر اثر تمدن ساختگي، تغـ   

  . تـت داده اسـ از دس،ش خود داشتهـشر در آغاز آفرينـ كه ب،بيعت راـدروني با ط
ه اي هـم زمـان   يجان در فرانسه و آلمان و انگلستان تا انـداز ـور و هـس شـاين ح 

ي در باب مشرق زمين، فرهنگ، دين و سنن آن ن كه در پي آن مطالعات فراوا      شد آشكار
يافته هاي اين علـم  . صورت گرفت كه در مجموع علم شرق شناسي را پايه ريزي نمود   

بگفتة ادوارد سعيد از دو راه بدست آمدند يعني او دو معناي خاص و عام را براي ايـن        
جا كه صحبت از جهانگردان، سياحان و دانشمندان ساير علوم است، آن. علم تعريف كرد

معناي عام و آنجا كه صحبت از معناي خاص اين علم مي باشد، منظـور دانـشمندان و                 
 سـعيد در مـورد جايگـاه شـرق          ).15.  ص 1371: سـعيد (تحصيل كردگان آن مي باشند    

شرق شناسي عبارت از . ..": شناسي كه آغاز آنرا اواخر قرن هجدهم مي داند، مي گويد          
نوعي سبك غربي در رابطه با ايجاد سلطه، تجديد ساختار، داشتن آمريت و اقتـدار بـر                 

   )16.  ص1371: سعيد( ".شرق است
اق گوته به اين سوي عالم و نگاه متفاوت او بسيار تأمـل             يدر اين فضا شوق و اشت     

   . انگيز و ارزشمند مي باشد
جهان گردان بزرگ اروپايي كه به آسيا و خاور دور بر اثر اين توجه، سفرنامه هاي       

رار گرفت و مردم كوشيدند تا از روي ـراوان قـسفر كرده بودند مورد توجه و استقبال ف      
 و نيـز دانـش   يادداشت هـاي مـاركوپولو، اولئـاريوس، شـاردن و سـاير خاورشناسـان،           

  .  خاور افسانه اي و مرموز را بهتر بشناسندآموختگان اين حوزه،

  :حث و بررسيب

، در فرانكفورت كنار رود ماين 1749يوهان ولفگانگ گوته در بيست وهشتم اوت        
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پدرش يوهان كاسپار . ت، زاده شدـرفي ي سلطنتي و آزاد به شمار م      ركه در آن ايام شه    
مـادرش،  . اوي اشـتغال داشـت  ـگوته از اهالي ممتاز فرانكفورت بود كه به وكالـت دعـ      

شوراي دولتي فرانكفورت يكي از مهمترين شخصيت هاي        اليزابت تكستور دختررئيس    
آن گونه كه رسم نجيب زادگان بود، گوته در كـودكي بـه دبـستان      . شهر شمرده مي شد   

 .نرفت و تحصيالت ابتدايي را در خانة پدري و با آموزگاران خصوصي پشت سر نهـاد              
 گرفـت، نقاشـي و   فرانسه، انگليسي، ايتاليـايي و عبـري را فـرا مـي         التين، يوناني،  زبان

خانوادة . رودـ مـنظوم مي سقطعاتيموسيقي را دوست داشت و از هـمان هنگام كودكي 
او مـسـيحي پرتسـتانت بسيار متعصبي بودند كه ساعت درس تـورات وانجيـل اورا بـا        

  .تندـت زير نظر داشـدّق
 در زمان گوته تحصيل علوم كالسيك براي مردم روشنفكر و افرادي كه به كارهاي    

از اين روي خاور زمين بسيار زود مورد توجه و مطالعة . هنري اشتغال داشتند، الزم بود    
هـاي كالسـيك   ب وي توانست جنبه هاي بشري سرايش        به اين ترتي  . گوته قرار گرفت  

فارسي را حتي در قالب ها و انگاره هاي نا مأنوس تشخيص دهد و حتي توانـست بـه                
ا، كه در اين اشعار در جامعة شرق جلوه گر روشني باورها و احساسات شخصي خود ر 

    .شده بود، باز شناسد
البته . تين آشنايي گوته با خاورزمين از راه تورات و سپـس قرآن انجام گرفتـنخس

رآن را ـتورات جزو كتاب هاي درسي وي بود كه در خانه و دبستان آن را شـناخت؛ قـ        
در  1772  بـه سـال       1رلينمگـ فريـدريش فريـدريش     نيز از روي ترجمة آن خواند كـه         

 گوته در اين سال ها به فكر نوشـتن كتـابي   .ورت به زبان آلماني انتشار داده بود   ـفرانكف
حاصل همين آشـنايي    2"سرود محمد" افتاده بود و قطعه شعري به نام         "محمد"به نام   

   .و انگيزة اصلي وي به شمار مي رود

                                                
1 Fridedrich Megerlin 

2 Mahomeds Gesang 
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ن به ويژه ايران بود كـه راه را        ش گرايش به خاورزمي   ـ در آلمان پيشگام جنب    1هردر
گوته در جـواني  .  و سپس رمانتيك  آماده ساخت2براي دوره هاي ادبي توفان و تهاجم      

به جنبش فكري و ادبي توفان و تهاجم پيوست و كار ادبي خود را با اين سـبك ادبـي                  
: ابرازمـي دارد  4"سرود شـب "  شاعر دورة رمانتيك آلمان در قطعة    3 نواليس  .آغازنمود

گـالزِر، لمـان و    (".خرد و انديشة حكيمانـه را تنهـا در خـاورزمين مـي تـوان يافـت            "
مين مـورد  ـر دورة رمانتيك آلمـان، در هـ      ـشاع 5، لودويگ تيك   )255. ص 1973:لوبس

رمانتيسم بايد زادگاه آرماني و سرچشمة زندة الهـام خـود را در خـاورزمين           ": گفته بود 
ان آن صفاي طبيعي و جامعة بشري بـي آاليـش و           جستجو كند، زيرا تنها درآنجا مي تو      

   )14. ص1343:شفا ( ".ب راستين را كه رمانتيسم در پي آن است پيدا كردـمذه
 بـا   ژرمنـي لمي دربـارة خويـشاوندي نـژادي اروپاييـان     ـش هاي ع  ـنخستين پژوه 

 مين زمـان آغـاز  ـايراني و جدايي اين خانواده از نژاد سامي ها از ه   و ندـآريايي هاي ه  
  )13.  صشفا. قس (.شد

در روند چنين جنبش فكري بود كه گوته با خاورزمين و انديشه ها و باورهـا بـه                   
گـام بعـدي    پس از آشنايي از طريق تـورات و قـرآن،   .لسفه و ادب آن آشنا شد    ـويژه ف 

، كه بسياري از آثـار ادبـي خاورشناسـي را بـه        هردر آشنايي گوته با خاور، به راهنمايي     
 المعلقات،،  اي عرب زباني در دنثر ادبي بزرگ پيش از اسالم  اانده بود، با    آلماني برگرد 

گوته در شرح و حواشي ديوان خود بـه تفـصيل از معلقـات نـام بـرده و             . گرفتانجام  
  .نوان نمونه آورده استـترجمة بخشي از آن را نيز به ع

او را بـا ادب  نخستين كتابي كه   .  آغاز شد  1792آشنايي گوته با ادب ايران از سال        
بود، كه به وسيلة هردر ترجمه شده بود؛ ولي سـعدي  گلستان سعدي ايران آشنا ساخت  

سعدي ياد مي كنـد و از  ديوان خود  از البته او در ، داشتگوته ن حافظ را در   تاثير ژرف 
از سفر خود گزارشي بسيار فرح بخـش و آموزنـده         ) الئاريوس(وي  ":لهام مي پذيرد  ااو  

                                                
1 Herder 
2 Sturm und Drang  

3 Novalis 
4 Hymnen an die Nacht 

5 Ludwig Tieck 
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هنگام بازگشت خود درپرتـو ترجمـه يـي سـخت كوشـانه و لـذت           و در  […]مي دهد   
سپس او  ) 338. ص1383  :حدادي (".بخش، آلماني ها را با سعدي بزرگ آشنا ميسازد        

   اديب و خاورشناس آلمان را خواند و سپس قطعـه اي 1 هارتمانليلي ومجنون   ترجمة
نظـامي  و و شـيرين  خـسر  از منابع مختلف ايرانـي از جملـه         2هامرشيرين، كه  به نام      را

 را كـه  -هن ايران كاديان -  3پس از آن اثر مشـهـور هايد. مطالعه كردترجمه كرده بود، 
در بارة مذهـب ايرانيان باستان بود به دقـت مطالعه كرد و آگاهي هـاي گـسترده اي در      

چنانكه بعدها بخشي از ديـوان      . آوردزمينة آيين زرتشتي و كيش ايرانيان كهن به دست          
 و بخش گسترده اي از شرح و حواشي ديوان را هپارسي نامخود را به نام  شرقي -غربي

در درون يك نوع آيين مهرپرستي  بـراي خـود   ، چراكه اين آيين اختصاص داد  شرح  به  
 خلدجالب اينجاست كه گوته در ديوان خود بالفاصله پس از پارسي نامه         . ه بود برگزيد

  . را آورده استنامه
 خاور زمين  و ادب و فلـسفة آن بـراي گوتـه و        1814عني تا سال    هـنگام ي  تا اين 

براي فـرار از آشفــتگي و هـرج        ذهني  بسياري از ديگر انديشمندان اروپايي گريزگاهي       
 مي كرد، زيـرا      گريزگاهي را جستجو   در زمان خود چنين   حافظ نيز   . ومرج در اروپا بود   

اميران و قاصبين قـدرت  . بود  مردمگريبانگير شدر زادگاهشورش و بلوا در عصر او و       
پياپي بر سر كار مي آمدند و از سر كار مي رفتند و در هر آمدن و رفتن سيل خون روان 

با اين همه  حافـظ آرامش طبع و حسن خلق خويش را از دسـت نـداد و          . مي ساختند 
 در  خداهمچنان نغمة بلبل و عطر گل و سكر شراب و زيبايي عشق را ستود واز تكريم     

در دورة گوتـه نيزخـستگي روحـي و    .  ورت كه آنرا متجلي مي ديد فرو ننشست       هر ص 
مردم هـمه فرسوده ونگران . آشفـتگي اجتماعي در اروپا به حـد اعالي خود رسيده بود       

انديشمندان طبعاً از اين اضطراب روحي بيش از توده ها سهم داشتند و . و افسرده بودند
ب يكـي از عوامـل بـزرگ پيـدايش مكتـب        بـود كـه در دنيـاي اد         روح همين خستگي 

                                                
1 Hartmann 
2 Hammer 
3 Hayd 
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در اين زمان گوته در منتهاي شـهرت خـود بـود و گذشـته از احـراز                  . رمانتيسم گرديد 
بزرگترين مقامات سياسي و اجتماعي از شهرت و افتخار فراواني در همـة اروپـا بهـره                  

تجليات هنر و فرهنـگ خـاورزمين را بيـشتر بـراي دوري از حقـايق مـادي                 او  . داشت
خواست، او نيز همچو حافـظ در دوراني كه از هر ســو سـيل             ع دنياي غرب مي   نامطبو

خون روان بود هرگز آرامش فيلسـوفانة خود را از دست نداد، حتـي پـيش از آنكـه بـا          
 به ديارشرق در اين     يو سطحي -اما دوران اين سفـر خيالي    . حافـظ شيرازي آشنا شود   

ي گوته آغاز شد، زيرا در اين سال بود كه دو سال ها به پايان رسيد و دوران تازه اي برا
 ترجمه شده بود به دست گوته       1پورگشتالجلد ديوان غـزليات حافظ كه به وسيلة هامر       

گوته براي مطالعة حافظ از ترجمة پورگشتال به عنوان اولين ترجمة كامل ديـوان    . رسيد
ظ را خوانـده بـود   او پيش از آن نمونه هاي ترجمه شده اشعار حاف   . حافظ استفاده نمود  

بي اختيـار فريـاد تحـسين    ديوان كامل حافظ پس از خواندن  . كه او را اغنا نكرده بودند     
برداشت زيرا به گفتة خود ناگهان دريافت كه با اثري مواجه است كه تا آن روز مانند آن 

 را كه سالها دل از او مي طلبيد يافت، يعني جام جمگوته در اين روز آن . را نديده است
 1814در تابـستان  . ره به ديوان حافظ برد، اين اعجاز ادب شرق اورا والة خود سـاخت    

وي در . بست براي آنكه با حافظ شيرازي به خلـوت نـشيند         همه   به روي    را  گوته، در   
   :مي نويسددفـتر خاطراتش چنين  

اگر براي تسكين هـيجان خود دست به غـزل سـرايي نـزنم،       . دارم ديوانه مي شوم   
  فـوذ شگفت انگيزتاب ن

ناگهـان بـا   .  اين شخصيت خارق العاده را، كه ناگهان پا در زندگي من نهاد، ندارم      
  عطر آسماني شرق

 و نسيم روح پرور ابديت كه از دشتها و بيابان هاي ايران مي وزد آشنا شدم و مرد 
  خارق العاده اي

                                                
1 Hammer Purgstall 
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 1343:شفا  (.  ساخت  را شناختم كه شخصيت عجيبش مرا سراپا مجذوب خويش        
  )25.ص

ترجمـة  . گوته سعي داشت به كمك اشعار حافظ ارتباطي دروني بـا او پيـدا كنـد               
اين ترجمه از آن جهـت داراي       [...] ": گوته مي گويد  . پورگشتال اين امكان را به او داد      

در برابر  تأثير ژرفي بر من بود كه بايد در برابر آن خالق  مي بودم، وگرنه نمي توانستم             
  )514.  ص1994: گوته( ". و درخشان دوام آورماين اثر سهمناك

گوته ديوان خود را به گونة آيينة دنيا يا جام جهان نمـا درآورد تـا در آن شـرق و             
 به ساختن جـام     ": و در همين مورد نوشت     در كنار هم به بينندگان نشان دهد      غرب را   

م هوش ببينم و جمي مشغولم كه با آن عـليرغـم زاهـدان ريايي، دنياي ابديت را با چش   
ره به آن بهشت جاودان كه خاص شاعـران غــزل سراسـت بـرم تـا در آنجـا در كنـار        

   )30. ص1343:شفا (. "حافـظ شيرازي مسكـن گيرم
 سالگي نوشت، كـه در مـورد تـأثير شـعر     65را در سن     شرقي   -غربيديوان  گوته  

وي خالقه اش به حد وي در دوراني كه نير. ايراني در ادبيات آلماني بهترين نمونه است
اين ديـوان حـاوي جنگـي از سـرايش هـايي             . كمال بود به سرودن اين ديوان پرداخت      

است كه مضمون ها و انگاره هاي گوناگوني دارد ودست آورد و نتيجة اشتغال گوته با                 
انديـشه   بازتـاب ايـن ديـوان   . آثار سرايندگان خاور زمين به ويژه ديوان حافظ مي باشد     

. اسـت شـرقي دارنـد    ر قالب ها و انگاره هـايي كـه جنبـة    د گوته  دورةهاي  ويژة اين 
  )757-766.  ص1378: معين(

نامة نخست : هربخش عنواني فارسي دارد. او ديوان خود را در دوازده بخش سرود
سه نامة ديگر به نام هـاي  .  نام دارد، كه برداشت شاعر از خاور زمين است   "مغني نامه "
 هستند ، كه حاوي پند و اندرزهايي هـستند         "حكمت نامه " و   "هرنج نام " ،   "تفكرنامه"

اين مطالب را گوته در سال هايي كه بـه سـرودن   . بر گرفته از مضمون غزل هاي حافظ     
 در بارة تيمور خون ريز است، همـان    "تيمور نامه ". ديوان اشتغال داشت گرد اورده بود     

. ظ نيز با تيمور برخورد مي كنـد   گونه كه گوته در دوران خود با ناپلئون روبرو شد حاف          

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

d 3e f �$ +g� �hB � 	+i5
jk

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

83

  كـه بـانويي   1 حاكي از مهر گوته به خانمي است به نام ماريانه فون ويلمـر   "زليخانامه"
گوته اين بخش را در وصف حديث       . شوهردار و از آشنايان و دوستان گوته بوده است        

  تمايل مردي را، كه به"ساقي نامه"همچنين در بخش . عشق حاتم و زليخا سروده است
اين بخش تداعي كننـدة درونمايـة سـرودة         . پسرك خادم با وفايش دارد، نشان مي دهد       

در سه بخش آخر به درون مايه هاي جاويـدان پرداختـه         .  مي باشد  2گوته به نام گانومد   
 در بـارة  "پارسـي نامـه  " حاوي مثل هاي گوناگون است،      "مثل نامه "بخش  : شده است 

 است، كه نماد ايران باستان هستند و بخش  خورشيد و آتش  و عناصر و فرورهاي پاك        
سـخن   دربارة باورهاي مسلمانان در مورد بهشت و حيات در جهان ديگـر              "خلد نامه "

  .مي گويد
تدوين شرح ها وحواشي ديوان كه از خـود كتـاب             به تنظيم و   1818وي در سال    

 و چـاپ دوم آن را  1819مفـصل تر است پرداخت و نخستين چاپ ديـوان را درسـال      
منتقــدان   روزنامه ها و.  بس بزرگ روبرو شد  انتشار داد، كه با موفـقـيتي     1820درسال  

   )27. ص1343:شفا ( .ادبي آنرا يكي از بزرگترين آثار حكمت گوته دانستند
آنچه گوته را به سوي حافظ جلب مي كرد عبـارت از نوسـاني بـود كـه او ميـان                   

يـن جهـان را ماننـد روشـنايي         حافظ همـة نمودهـاي ا     . معقوالت و محسوسات داشت   
خورشيد، چهرة زيبا، باده  و غيره را پرتويي از جمال حق و وجودي برتر و واالتر مـي           
. دانست و اين امر وي را از دل بستن و پايبند شدن نهايي به اين دنيـا بـاز مـي داشـت           

ند براي نمونه ساقي خوشرو يا پير مغان از ديد وي هر كدام داراي معنا و مفهومي ارجم
اين بازتاب معنويت در ماديات و كنش هاي فكري در محسوسات  در كار مردم و        . بود

گوته هرگـز يكـي از ايـن دو، معنويـات و     . ايجاد هنرهمواره مورد نظر گوته بوده است    
ماديات را، بر ديگري برتري نداد و يكي را به نفع ديگري نفي نكرد، بلكه هـر رويـداد                

مظهر و نمادي از يك عشق برتر و واالتريـست كـه از    عاطفي و احساسي در كارهايش      
گوته در آثارحافظ نيز به همين اعتقـاد يافـت و بـه             . ديد او همواره وجودش مسلم بود     

                                                
1 Marianne von Willemer 
2 Ganymed 
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پي بردن به اين جنبة اساسي شـاعران  . استراستي مي توان گفت كه وي به خطا نرفته      
رفتن از شـعر كالسـيك   ايراني به گوته اين توانايي را داد تا به نوبة خود و با كمـك گـ           

گوته ديـدگاه هـا و      . فارسي و به نيروي افكار و احوال خود آثاري به اين شيوه بسرايد            
دريافت هاي  خود را دربارة خاورزمين هم در بخش اشعار و هم در بخش دوم ديـوان     
خود، كه به گقتة وي تكمله و توضيحي است براي روشن شدن اشـعار و زمينـه هـاي                  

  .اردآنها، مكتوب مي د
  بسيار مشابه  حال وهواي غـزل هاي حافـظ با سرايش هاي سده هاي مياني آلمان           

يكـي  :  در اين دوره با دو گرايش درونمايه اي در سرايش روبرو مي شـويم    ونچ. است
 در وصف زيبايي  و جمال بانوان درباري و عشق افالطوني وبي سرايش هاي تغزلي كه  

امه هايي كه در ستايش شاه ويـا نجيـب زادة      و ديگري چك   1آاليش نسبت به آنان است    
؛ در  2بزرگواري كه پشتيبان شاعـر است ويا مذمت تنگ نظري و خست برخي اربابـان       

اين گونه اشعاربه درونمايه هاي سياسي اجتماعي هم بر مي خوريم، مانند اشـعار والتـر    
ت گوتـه نبـوده   لذا درونماية اشعار حافظ چندان  به دور از ذهنيـا      . 3فن در فوگل وايده   

  .است
حافظ هـم، مانند شاعـران سده هاي مياني آلمان، زير چتر حمايت دربار شـاه ابـو     

ايـن  . اسحاق جاليري به سر مي برد و يكي از شعراي ستايندة اين شاه ادب پـرور بـود    
ستايش نه بخاطر چشم داشت مادي، آنگونه كه برخي مي پندارنـد، بلكـه بخـاطر ادب               

چنانكه آن هنگام كه امير مبارز از آل . ه از فرهنگ ايراني بوده استدوستي وپشتيباني شا
مظفر به فارس يورش آورد و در پيكاري سخت شاه ابو اسحاق را كشت، براي اين شاه  

اجداد امير مبارز از آل مظفر از قبايـل عـرب تبـار بودنـد كـه از صـحراي                    . مرثيه گفت 
پس از يورش مغول به خراسان . سيدندعربستان به خراسان آمدند ودر آنجا به سيادت ر  

امير مبارز، كه پير مردي متعصب بود، براي گـسترش        . آنها به كرمان و يزد روي آوردند      

                                                
1 Minnesang 
2 Spruchdichtungen 
3 Walther von der Vogelweide 
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قلمرو حكومت خود به فـارس حملـه آورد و شـاه ابـو اسـحاق را كـشت و فـارس و            
  )257.  ص1343:پرويز(. اصفهان را به قـلمرو خود افـزود
  :را در سوگ شاه ابو اسحاق سرود) رثيهم(حافـظ اين غـزل غـم انگيز 

  ياد باد آن كه سر كوي توام منـزل بـود          
  راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك        

[...]  
  آه از آن جور و تطاول كه درين دامگه است         
  در دلم بود كه بي دوست نباشم هـرگز       
  دوش بر ياد حريفان به خرابـات شـدم        

[...]  
  راســتي خــاتم فيــروزه اي بــو اســحاق

  ي آن قهقهة كبـك خرامـان حـافظ         ديد
  

ديده را روشني از خاك درت حاصل بود         
بر زبان بود مـرا آن چـه  تـرا در دل بـود       

 
آه از آن سوز و نيـازي كـه در آن محفـل بـود       
چه توان كرد كه سعي من و دل باطل بود       
خم مي ديدم خون در دل و پا در گل بود   

 
خوش درخشيد ولي دولت مستعجل بـود      

 شاهـين قـضا غافــل بـود      كه ز سر پنجة   
 

حافـظ هـرگز مدح امير مبارز را نگفـت و دم فـرو بست تا امبر مبارز بـه فاصـلة                  
كمي به دست پسرش شاه شجاع دستگير، به دست جـالد چـشمانش كـور و در خانـه              
زنداني شد، به مصداق قهقة آن كبك خرامان بي خبر، كه از پنجة كـور گننـدة شاهــين      

   .قـضا غافـلگير شد
  : اين چنين مي گويد اودر ستايش شاه شجاع پسر امير مبارز

ـلم بر كوهـساران زد         سحر چو خسرو خاور ع
[...]  

ـيق و يمن دولت شاه است رعة توف   نظر بر ـق
ر شجاع ملك ودين منصور   شهنشاه مظفـّر ـف

  

به دست مرحمت، يـارم در اميـدواران زد     

 
بده كام دل حافـظ كـه فـال بختيـاران زد         

 بي دريغش خنده برابربهـاران زد      كه جود 
 

اوضاع سياسي اجتماعي معاصرهـر دو شاعـرهم تشابهاتي را با هم نشان مي دهد،       
حـافظ در  . كه در دوره هاي مختلف يكي در خاور و ديگري در باختر مي زيسته است              

. زمان ميان يورش اول و دوم مغول كه از هر سو سيل خون روان بود زندگي مـي كـرد         
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ان داخلي هم كه بقاياي استيال و سيادت تـازي در ايـران بودنـد بـراي بقـاي                   حتي امير 
. قدرت خود آرامش را از مردم مي گرفـتند، چنانكه به گوشه اي از آن در باال اشاره شد

 و 1759گوته، به سـال  . در زمان گوته هم وضعيت مشابهي را در آلمان شاهـد هـستيم          
نسوي به فرانكفورت بود؛ اين امر چنان بر او اثر       د ورود سربازان فرا   ـشاه در ده سالگي  

م ـلـتفنگ ها مي آيند و مي روند و ق":  اشاره به اين رويداد نوشتاگذاشت كه بعدها ب
در آن زمان ناپلئون با لشكر كـشي هـايش سراسـر              )14.ص 1343:شفا( ".ها مي مانند  

اپلئون از روسـيه و     گشت ن با شكست فرانسه و باز    . اروپا را به خاك و خون كشيده بود       
سقوط وي كه منجر به سرازير شدن دسته هاي بي شماري از سپاهيان روسيه بـه اروپـا     

ايـن سـربازان از سـر       .  را اشغال كردند   1شد، يك دسته از سربازان باشغـر، شهر وايمار       
زمين هاي دور دست آسياي مركزي به جز وحشيگري و جهل و خشونت براي آلمـان              

براي گوته اين سربازان وحشي، خشن و       )18. ص 1343:شفا  (. دندمتمدن ارمغاني نياور  
خون آشام مظهر لشگريان تيمور شدند كه به قول خود او در چند سده پيش به ايران و                

و ويـران  زانده ساير كشور هاي متمدن هـجوم آورده و هـمه جا را در آتش كـين ســو      
 اين آيات خشم خدا بـه عنـوان         در ديوان خود از    تيمورنامهگوته بعدها در    . كرده بودند 

   .اسـتبداد بي حد و حصر و خشونت و جنگ وانهدام نام مي برد
به خـاطر انتقـاد   . يك وجه تشابه ديگر ميان حافظ و گوته مبارزه با رياكاران است           

 رسـالة   2 در شـهر اشتراسـبورگ     1772گوته به كليساي پروتـستانت بـود كـه در سـال             
و گوتـه  . نات مراجع و مقامـات روحانيـت رد شـد       دكترايش به دليل عـدم رعايت شئو     

  : وصف الحال خود را در اين بيت از غـزل حافـظ مي بيند
  بيا بـه ميكـده و چهـره ارغــواني كـن           

  

ــد     ــياه كارانن ــا س ــه صــومعه كانج ــرو ب م
 

چرا كه حافظ خود نيز در عهدي مي زيسته كـه چنـين حـدودي دامنگيـر جامعـة              
  ).437-436.  ص1367: ممتحن. قس(آنروز بوده است 

  :در جاي ديگر حافظ ميگويد

                                                
1 Weimar 

2 Straßburg 
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  يا رب اين نودولتان را بĤخر خودشان رسـان  
  

كين همه از غالم ترك و تازي مـي كننـد          
 

استيالي سياسي و فرهنگي خلفاي عباسي بر ايران كه مستقيم يا غير مستقيم بر اين 
ن وا داشـت،  سرزمين تحميل مي شد، از نكاتي است كه حافظ را به واكنش در برابـر آ             

. قـس (اعتراضي كه هم عليه تظاهر و ظاهرپرستي و هم عليه استيالي غير ايرانـي بـود                 
  : او اعتراض خود را در قالب اشعارش بيان مي داشت). 72-33.  ص1374: رياحي

  يكيست تركي و تازي در اين معامله حـافظ        
  

حديث عشق بيان كن بدان زبان كه تـو دانـي            
 

 گذاري حافـظ بر گوته گرايش هر دو شاعـر به آيين كهن از ديگر علت هاي تاثير  
. زيرا گوته با مطالعة اثر هايد، سخت دل بستة كـيش ايرانيـان كهـن شـد               . ايرانيان است 

 و بخش مهمـي از شـرح و حواشـي    پارسي نامهچنانكه در ديوان خود بخشي را به نام      
پيش از مرگش در سال  گوته كمي .ديوان رابه تجليل از اين كيش و آيين اختصاص داد       

در نهان من هـميشه يك حـس      ":  به دوست صميمي اش چنين اعـتراف مي كند        1832
مهرپرستي نهفـته بوده، هربار كه خورشيد را مي ديدم با هـمان ستايش و احترامي به آن 
مي نگريستم كه نسبت به شخصيت مسيح در خود احـساس مي كـنم، زيـرا خورشـيد                  

ن مظهر جمال ازلي خداوندي است كه خاك نشينان مي تواننـد            نيرومندترين وعالي تري  
   )29. ص1343:شفا (. "ببينند

  : حافظ نيز به ايرانيان كهن و كيش آنان ارادتي داشت، چنانكه مي گويد
ـنم    ــي بيـ ــدا م ــور خ ــان ن ــات مغ   در خراب

  

ـنم              اين عجب بين كه چه نوري ز كجا مـي بي
 

پيـر مغـان   : دارنـد ه ژرف نگري بيشتري واژه هايي چون خرابات و پير مغان نياز ب    
 منظور از خرابات يا ويرانكـده،    و همان موبد موبدان در پرستشگاه هاي زرتشتيان است       

   ).24-17.  ص1367: آباداني. قس (پرستشگاه هاي زرتشتيان
وراي ترجمة هامر پورگشتال، كه غالبا نارسا و گاه غــلط بـود،        از  گوته حافـظ را    

 بهتر از همة معاصران خـود      ديكي گرايشهاي روحي اش با حافظ        به دليل نز   وشناخت  
  .وبيش از بسياري از هـموطنان و همزبانان حافظ به عـظمت روح لسان الغيب پي برد
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نه براي آنكه يكي از اين دو برتـر         .  شرقي گفتگوي دو فرهنگ است     -ديوان غربي 
) گوتـه ( آن جـوان   از ديگري به شمار مي آيد، منظور نشان دادن ايـن نكتـه اسـت كـه                

 بـه وجـود آن جـوان        آرام مي گيرد و چگونه اين پير      ) حافظ(چگونه در آغوش اين پير    
  :شرقي اين چنين مي سرايد -غربي گوته در ديوان . اميد مي بندد

  اگر اين سخن را عروس بدانيم،
  و انديشه را داماد،

  اين زفاف را اويي شناسد،
  )39.  ص1383 :حدادي. (كه حافظ را بستايد

 شرقي به شمار مي رود و از       - غربي براي گوته حافظ نخستين انگيزة تأليف ديوان      
  :حافظ بيش از هر شاعر شرقي ديگري در ديوان سخن برده مي شود

  !خود اگر تمامي جهان غرقه شود، حافظا
  . با توام، با توام سرِ هماوردي است

  )46. ص1383 :ديحدا. (و شادي به ما دو همزادان به يكسان ارزاني بادرنج 
به راستي مي توان گفت كه شاعري نيست كه اين چنين مورد ستايش گوتـه قـرار         

  :گيرد و اين ستايش تا به اندازه ايست كه حافظ را اينگونه خطاب مي نمايد
       خود را همسان تو ديدن،! اي حافظ 

 )199. ص4121: گوته( !بسا ديوانگيست

 از انديشه هـاي وي بـراي سـرايش ديـوان    ه حافظ را مي ستايد،   كگوته همانگونه   
او خود را در گفتگو بـا حـافظ مـي بينـد، امـا ايـن       .  شرقي خود تأثير مي پذيرد   -غربي

گفتگو نياز به اطالعات باريك و جامع تري در مـورد حـافظ و بـه گونـة گـسترده تـر                  
  :ادبيات، آداب و سنن و نيز دين در شرق  به ويژه ايران دارد

  
         درهم مي شكنند،شمال و جنوب و غرب

            تخت و ديهيم فرو مي پاشد،
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                  امپراتوري ها به خود مي لرزند، 
    بيا تا از اين ديار بگريزيم، در مشرق پاك،

        تن به نسيم پدرشاهي بسپار،
           تا كه چشمة خضر، در بر عشق و مي و آوازها،

 )45.  ص1379: صفوي. (ز دهدشور ايام جواني را به تو با

  :نتيجه گيري

 شرقي خود را با تأثير گيري از حافظ تدوين كـرد، زيـرا ميـان             -غربي گوته ديوان 
اين وجوه تشابه ميان دو شاعـر، يكـي در شـرق و            . خود و حافظ وجوه مشتركي يافت     

ديگري در غـرب، شامل اوضاع نابسامان اجتماعي و سياسي و تعصبات خـشك زمـان              
و كمـال  . هر دوي آنان جمال را مي ستودند و دوستار حقيقـت بودنـد  . نيز مي شدآنان  

جمال را در وجود خدا جستجو مي كردند، خدايي كه آنان مـي جوينـد خـدايي اسـت           
آنان مي كوشيدند تا به روح و معني هر چيـز بنگرنـد   . بدون واسطة دين فروشان زميني    

  .و ستايش كنندودر هر آنچه زيباست جمال يزداني را ببينند 
گوته و حافـظ شعرايي هستند كه دردوره هاي متفاوت و با زبان و فرهنـگ هـاي         

  حـرف   1مختلف، يكي در غـرب و ديگري در شرق مي زيسته اند، ولي آنجا كه نبوغ                
. اول رامي زند، ما ازبعد زمان و مكان رها مي شوييم و گام به ماوراي ابعـاد مـي نهـيم               

ـ     ظ  از وراي ترجمة هامر پورگشتال كه غالبا نارسا و گـاه غلـط             هرچند كه گوته با حاف
دوره اي هاي خود وبيش از بسياري از هـم ميهنان        بود آشنا شد، ولي بهتر از همة هـم       

پي برد، زيرا روح او با حافظ بسيار نزديك بود؛ از ايـن روي              او  حافظ به عظمت روح     
  . مانه اي داشته باشددست به نگاشتن ديواني زد تا با حافـظ گفتگوي حكي

                                                
1 Genialität 
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