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شمان ود میپرداشد ،شعر

آیینه تمام نمای رفتارهای فردی و اجتماالی شمانش اسوو

هه توانسته آن را به بهتری شمل به تصویر بمشد .کافظ نیو کامی ارش ها و منشهای
ا اقی اسو و پند و اندرشهایش مبتنی بر ای اصو اسو .کافظ در پوارهای اش مووارد
اش هام نظامی تأریر پذیرفته اما مقلد او نیسو .به طور هلی اش شوعر وی بوه دو صوورت
استیاده میهند :یمی گرفت مضامی و دیگر قال های شعری اما یلی اسیر چوارچو
تیمرات نظامی نمیشود.
واژههای كلیدی
تعلیم و تربیو ،آموشه های ا اقی ،نظامی ،کافظ
مقدمه
ادبیات هر ملتی آیینهای اش تیمرات ،اندیشهها ،فرهنگ و آدا

و رسوم آن ملوو اسوو

هه با شبانی هنری به بهتری شمل و محتوا و بر اساس ویژگیها و تیاوتهای وود ،در
دستههای گوناگونی قرار میگیرد .اش میان انواع ادبیات ،نوع تعلیمی آن یمی اش گسوترده
تری و دراشآهنگ تری انواع اد

فارسی اسو .آوردن اشعار تعلیمی در شوعر شواالران

گاه به صورت مستقل اسو؛ همانند منظوموههوای نظوامی گنوووی؛ بخصووص متنووی
مخون األسرار هه در هنوار مسوا ل دینوی منحصوراً بوه آمووشه هوای تعلیموی و ا اقوی
میپرداشد و گاه در در البای انواع ادبی دیگر االم اش کماسی ،الرفانی و غنوایی نیوو بوه
چشم می ورد؛ به النوان متا شاالری چون کوافظ هوه یموی اش بوور توری شواالران
غو سرای شبان فارسی اسو ،دیوانش اش لحاظ در برداشت نصایح و آموشههای ا اقوی
و تربیتی ،یمی اش بینظیرتری دیوان های شعری فارسی اسو.
هرچند در اشعار کافظ آموش
میتوان اش ا اشعار

و پرور

در میهوم اص وود بوه هوار نرفتوه اموا

به دیدگاههای او در صوص مسا ل تربیتی شموانش نودیو

تأریر پذیری کافظ اش نظامی در آموشههای ا اقی و تعلیمی 131 /
شد .مسلماً غلبه افمار رندانه و الاشقانه در هامش اساس و رنگ و صوبههای دیگور بوه
آموش
سب

و پرور

اش دیدگاه کافظ میدهد .بنابرای باید اذالان هرد هه دیوان کافظ بوه

در برداشت ابیوات و مضوامی آموشنوده ای هوه در تموامی شمینوههوای ا اقوی،

اجتماالی و بشردوستانه دارد ،در هنار جنبه غنایی ،جوء شواهمارهای اد

تعلیموی نیوو

جای میگیرد .کافظ با تبیی اندیشههای ا اقی و دستورالعملهای انسان سواش در بوی
اشعار غنایی ود ،غو ترهیبی بوجود میآورد ،و ت بیوهای تعلیمی دارد هوه اصوو
ا اقی و انسانی آن هیچگاه ههنه نخواهد شود و بورای همیشوه بوه النووان دسوتورنامه
شندگی باقی واهند ماند.
شعر نظامی آیینه تمام نمای رفتارهای فردی و اجتماالی شموانش اسوو هوه توانسوته
اسو رفتارهای تربیتی ،ا اقی و اجتماالی شموان وود را بوه بهتوری شومل در آن بوه
تصویر بمشد .نظامی به النوان انسوانی جامعوه شاد و جامعوه شی و شواالری آگواه و بوا
اکساس ،به النوان الضوی اش اجتماع ،در جامعهای پر اش مسوا ل اجتمواالی ،در هونش و
واهنش با امور و جریانات اجتماالی و اقیو هنوری وود اداموه داده اسوو .تواهنون
درباره آموشه های ا اقی و تولی تعلیم و تربیو در متوون فارسوی تحقیقوات گسوترده
صورت گرفته اسو (اللوی54 :13۸7 ،؛ تولیل94 :1390 ،و اما اش با

مقایسه مضوامی

ا اقی و تربیتی در هام نظامی و کافظ و میوان تأریرپوذیری کوافظ اش نظوامی تواهنون
هار چندانی صورت نگرفته اسو .در ای مقاله سعی بر آن اسو هه ضم پوردا ت بوه
تبیی پیامهای ا اقی و اندیشههوای کمموی و پندگونوه در اشوعار نظوامی و کوافظ و
مقایسة ای مضامی  ،میوان تأریر پذیری کافظ اش هام نظوامی در ایو شمینوه نیوو موورد
توجه و بررسی قرار گیرد شیرا باشهاوی اشعار ای بورگان و دریافو آموشههای ا اقوی
و تربیتی اش میان سخنانشان و تطبیق آنها با یمودیگر مویتوانود پاسوخگووی بسویاری اش
مشمات و بحرانهای بشری باشد.
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تأثیرپذیری حافظ از كالم نظامی و مقایسه مضامین اخالقی در اشعار دو شاعر
تردیدی نیسو هه کافظ و نظامی اش ارهان شعر فارسی هسوتند و نمیتووان یموی را بور
دیگری ترجیح داد .نظامی تمام معیارهای فرهنگی ایوران قورن ششوم را در شوعر وود
باشتا

داده و کافظ نیو شاالر روشگار ود اسو .فضای ای دو شاالر بوا هوم متیواوت

اسو .هندوهاو در هم وهیف تأریر سخ پیشینیان بور سوخ کوافظ ایو االووا

را در

واننده برمیانگیود هه پی میبرد کافظ تا چه کود سخ شوناس و طوبعش نسوبو بوه
ظرا ف آرار دیگران کساس بوده اسو .چنانمه به کوق مشوهور اسوو ،کوافظ اغلو
مضامی یا صنایع برگرفته اش پیشینیان را به نحو بسیار شیبوا بواشآفرینی و تممیول نمووده
اسو .کافظ به نظامی ارادت بسیار داشته و در مقطع غولی ،به نام نظامی تصریح دارد:
چو سلک درّ خوشابست شعر نغز تو حافظ

كه گاه لطف سبق میبرد ز نظم نظامی

تأریر کافظ اش شعر نظامی هاماً آشومار اسوو .در واقوع ،کالوو شیبوایی پسوندی و
وسعو تیمر نظامی ،برای کافظ مورر بوده اسو .نظامی پیشووا و الگوویی بورای کوافظ
اسو و کافظ نیو اش او الگو میگیرد اما مقلد نیسو .به هر روی ،کافظ اش شوعر نظوامی
به دو صورت استیاده میهند :یمی گرفت مضامی و دیگوری قالو هوای شوعر او ،اموا
یلی اسیر چارچو

تیمر نظامی نمیشود .اش کیوث قالو

متنووی ،کوافظ نظوامیوار

اسو اما اش کیث محتوا کافظ وار .وی تعابیر و البارات شیوادی اش نظوامی ا ووذ هورده
اسو و در دیووان ود جای داده اسو؛ اش جمله:
نظامی :اش شلف بنیشه را دهد تا

 /کافظ :تا

بنیشه میدهد طره مش

سای تو

اش آن گذشته ،کافظ در سا ت «ساقی نامه» مستقیماً به ساقی نامهها و مهنّی نامههای
هوتاه دو بیتی نظامی در شرفنامه و اقبالنامه نظر داشته اسو .با ای توضیح هه ساقی نامه
کافظ هم وشن ای دو منظومه نظامی اسو.
بر ی اش ارش های ا اقی هه نظامی در اشعار ود ،مورد ستایش قورار مویدهود و

تأریر پذیری کافظ اش نظامی در آموشههای ا اقی و تعلیمی 133 /
یا اینمه توصیه به داشت آن آموشهها میهند و کافظ نیو در پارهای اش مووارد اش آن توأریر
پذیرفته و در غولیات ود بر آنها تأهید و توصیه دارد البارتند اش:
دعوت به نیکی و نوع دوستی
مهرورشی و دیگردوستی ارش

انسان و معیار برتری در جامعه و سرچشمه بسویاری اش

بورگواری هاسو شیرا در ای صورت ،آدمی با تضعیف واستههای فوردی و کیووانی،
شمینه را برای گرایش ویش به ارش های واالی انسانی فراهم مویآورد .در اینواسوو
هه انسان بر اف اقتضای ود واهی وود ،قودم اش دایوره تنوگ ودپرسوتی بیورون
میگذارد و به دیگر واهی روی میآورد .نظامی االتقاد دارد باید در سایه مردان دا و
انسانهای هامل جای گرفو و همانند آنان ،رنج ود و راکتی دیگران را طل

هورد توا

به رستگاری رسید .در راستای چنی هدفی اسو هوه چنوی انسوانی نردبوان پایوههوای
مرات

واالی انسانی را طی میهند و بیش اش آن هس هه وی به او دمو نموده وود،

گشادگی کا و انبساط اطر مییابد.
سایـــه خورشیـــد ســـواراـ لـــ

رنج خــود و راحـت یـاراـ لــ
(نظامی)40 :1375 ،

و نیو االتقاد دارد در دنیایی هه محل انواع امتحانها و کوادث اسو ،انسوان بایود بوه
طریقی هر چه شایستهتر ارتباط نی
شندگی دچار مصا

ود را با دیگران کیوظ نمایود هوه اگور در مسویر

و مشمات شود ،موورد طعو و سورشنش دشومنان و اسوتهواء و

ریشخند دیگران قرار نگیرد:
آـ چناـ زی كـه گـر رســد خـاری

نخــوری عـــن دشمنـــاـ بـــاری
(هماـ)637 :

کافظ به نوعدوستی و مهرورشی بسیار االتقاد دارد و در اشعار وود بور پایبنودی بور
ای اندیشه ا اقی تأهید میهند .دلبستگی و تأهید کافظ به مودارا و نووع دوسوتی ،در
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جایجای دیوان اشعار

مشاهده میشود تا آنوا هه در یمی اش ابیات معروفش «مودارا»

را یمی اش دو شرط الشم برای تأمی آسایش انسان در دو جهان بهشمار می آورد.
آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستاـ مـروّت با دشـمناـ مــدارا
(حافظ)8 :1383 ،

کافظ االتقاد دارد اگر در جامعهای روح مهروشری و دوستی وجوود نداشوته باشود و
جای آن را هینه ورشی و بد واهی گرفته باشد ،در کقیقو پایههوا و ارهوان آن جامعوه
سسو گردیده ،لل و نقصان به آن راه واهد یافو و اسوبا

رنوج و مصوا

بورای

افراد فراهم میگردد .وی جامعه شمان ود را به گونهای ترسیم میهند هه گویا اش چنی
فضیلو نی

انسانی الی اسوو و روح نیو

ورشی و یور رسوانی در آن بوه چشوم

نمی ورد و هر هس در اندیشه کیات ویش اسو.
درخت دوستی بنشاـ كه كام دل ببار آرد

نهال دشمنی بركن كه رنج بیشمـار آرد
(هماـ)155 :

لزوم همنشینی با نیکاـ
فضیلوها و الادات انسانی اش راه دوستی و معاشرت شمل میگیرد و انسانهایی هوه بوا
یمدیگر معاشرت میهنند واه نا واه همسان و همرنگ میشوند .در تعلیمات اسامی
همواره بر همنشینی و دوستی و معاشرت بوا نیموان ،شایسوتگان ،ردمنودان و تهوذی
شدگان توصیه شده اسو .اگر انسان نود مربیان و استادان باا اق و باتدبیر باشود ،روا
شندگیا

شمل دیگری میگیرد .نظامی اش نبود وفا ،انسانیو و معرفو در جامعة شموان

ویش سخ به میان میآورد ،گویا دنیا انه شنبور شده ،پر اش نیش و نو

اسو ،همه

اش یمدیگر میگریوند ،هیچ معرفتی در آدمی باقی نمانوده اسوو .بوا هور هسوی دوسوتی
ورشیدم سرانوام اش وی گریختم و چارهای جو آن ندیودم شیورا بووی یمرنگوی و سوایه
النایو اش هسی نشنیدم و ندیدم.

تأریر پذیری کافظ اش نظامی در آموشههای ا اقی و تعلیمی 135 /
صــتبت نیکــاـ ز هــاـ دور گشــت

خــواـ عســن خانــه زنبــور گشــت
(نظامی)42 :1375 ،

نظامی االتقاد دارد گروهی هه به ظاهر در دوستی گرم و موافق ولی در باط اش جگور
ود افسردهترند  ،همنشینی با ای گروه را کتی برای امتحان هم نباید پذیرفو .همنشی
و

و دوسو واقعی هسی اسو هه راشدار باشد .ای افراد چون نگهبان راش ما نیستند،

هر چه بگوییم به همه هس گیته و افشا میهنند و مانند روشگار پرده درند.
پــیش تـــو از نـــور مـــوافقترنــد

ســت از سایـــه منــافقترنــد
وز پَ َ
(هماـ)80:

کافظ نیو در پارهای اش اشعار ود به آدا

دوستی و معاشرت با نیمان اشاره میهند.

وی پیر طریقو را نمونة انسان هاملی میشناسد هه تموامی صویا و پواهی و یمرنگوی و
اللم و معرفو را دارد و ود را سرسپرده او میداند .در اینوا پند و موالظه پیور را بیوان
میدارد هه پرهیو هردن اش مصاکبو با افراد بد را مهم شمرده اسو.
نخست موعظه پیر صتبت این حرف است

كه از مصاحبت نا نس احتـراز كنیـد
(حافظ)330 :1383 ،

نامی را در ای میداند هه هه انسان اش ارتباط و همنشینی با بدان دوری هند.

و نی

نیکنامی خواهی ای دل با بداـ صتبت مدار

خودپسندی اـ من برهاـ نادانی بـود
(هماـ)211:

پرهیز از بدبینی و عی
الی

ویی

جویی و هما افمنی در جامعه شمان کافظ و نظامی امری رایوج و آشومار بووده

اسو .در جوامعی هه چشم هنربی و هما بی وجود ندارد ،بدبینی و کسوادت سوب
شده هه هنر و هماالت افراد نادیده گرفته شود .افراد بدبی و کسود فقط به دنبوا پیودا
هردن الیو

بورگان و سالمان راستی هستند ،در کالی هوه بودیهوا و الیوو

وود را
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فرامو

میبینند .نظامی به طور هلی ای

هرده ،ویشت را اش همه لحاظ هامل و و

صیو ناپسند را چه در مورد هنرمندان و بورگان و یا افراد دیگر بوه هوار گرفتوه شوود،
بسیار ششو دانسته ،در ای

صوص به ذهر تمتیلی می پرداشد هوه قابول توجوه اسوو.

آنوا هه کضرت الیسی (عو و یارانش در راهی البور میهردند ،الشه سوگی را دیدنود و
هر ی

آن سگ ،چون نوبوو بوه کضورت

اش یاران او شروع هردند به برشمردن الیو

رسید الی ها را رها هرد و ویژگیهای متبتی را هه در سگ بود بر شبان جاری سا و.
بـر سـر آـ یفــه گــروهی نظــار

بـر صـفت كـركس مــردار خــوار

گفــت یکــی وحشــت ایــن در دمــا

تیـــرگی آرد چـــو نفــس در دمـــا

وآـ دگری گفت نه بس حاصن اسـت

كوری چشم است و بـالی دل اسـت

چوـ به سـخن نوبـت عیسـی رسـید

عی

رهـا كـرد و بـه معنـی رسیــد

گفت ز نقشـی كـه در ایـواـ اوسـت

در به سپیدی نـه چـو دنـداـ اوسـت
(نظامی)61 :1375 ،

اش نظر کافظ نیو هام انسانی در باور به پاهی ذات اوسو ،آنمه در پی الی

جویی و

متهم انگاشت دیگران اسو در کقیقو بهرهای اش ارش های واالی انسوانی نودارد و بوا
چنی نگاهی مسئولیو هر انسانی در برابر دیگران ،مسئولیتی ا اقی و کقوقی بور پایوه
کیظ کرموها اسو .کافظ االتقاد دارد الی

جویی اش هر هس به هر میووان هوه باشود

امری بسیار ناپسند اسو و باید اش فضیلوها و االما نی
عی درویش و توانگر به كم و بیش بد اسـت

انسانی سخ به میان آورد.

كار بد مصلتت آـ است كه مطلق نکنیم
(حافظ)515 :1383 ،

کافظ شاالری آگاه به وقایع شمان وویش بووده اسوو و هور جوا ناراسوتی و بودی
میدیده فریاد انتقاد سر میداده اسو .در اشعار
و واالظان شمان ویش اش الی

تأهید اصی بر برکذر دادن شاهودان

جویی دارد هه ای امر برمیگوردد بوه جامعوه محتسو
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شده شمانش .جامعهای هه ارهان بور
محسو

گردند ،جو الی

دی هه باید ود الگو و نمونوه پواهی و معرفوو

گیری اش دیگران بخصوص شاهدان راستی هاری ندارند.
دود آهــیش در آنینــه ادراد انــداز

یا رب آـ زاهد خودبین كه به ز عیـ ندیـد

(حافظ)357 :1383 ،

ترد غرور و خودبینی
اش دیدگاه کافظ تواضع و فروتنی و دیگر واهی به کودی مهوم و ارششومند اسوو هوه
نقطه مقابل آن یعنی ود واهی و ودپسندی جو تباهی و گمراهوی معنوی و میهوومی
نتواند داشو .کافظ فرجام ود واهی و ودرایی را در بدنامی ذهر میهنود و آشومارا
ودبینی را هافری میشمارد شیرا ودبینی ،انسان را اش دیگر واهی باشمیدارد.
نهاـ كی ماند آـ رازی كزو سازند متفنها

همه كارم ز خود كامی به بدنامی كشید آخر

(هماـ)1 :

در بعضی موارد فروتنی کافظ به صورت «مامو به وود» در مویآیود و در نتیووه
هارنامه االما

ود را اش همه بدتر و سیاهتر میبیند.
چگونه چوـ قلمم دود دل بـه سـر نـرود

سیاه نامه تر از خـود كسـی نمـیبینم

(هماـ)304 :

نظامی نیو االتقاد دارد ودپسندی ،فرد را اش دیگرپسندی دور میساشد .انسوان هبور و
سرهشی میورشد شمانی هه ود را بینیاش اکساس هنود .ود وواهی و نیوس پرسوتی
هارها را را

میهند و دشمنی با نیس ،هم

ود واهی را هنار بگذارد؛ شیرا کسا
بسیار اسو و ما در جن

آن هیچ محسو

مبین در خود كه خودبین را بصـر نیسـت

به کوق و کقیقوو اسوو .انسوان بایود

آفرینش را اگر بسونویم و بوه قوانون درآوریوم
نمیشویم.
خدابین شو كه خود دیدـ هنر نیسـت
(نظامی)355 :1375 ،
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نظامی االتقاد دارد ودپرستی مانع اوج گرفت انسوان مویشوود .لموه ودپرسوتی و
ویشت بینی را هه بر دسو و وجود نشسته باید در طشو شری

ورشید شسو تا به

مقام واالی انسانیو دسو یافو .انسانی هه اصل وجود او اش مشوتی واا اسوو و بوه
ودی ود هیچ ارششی ندارد ،اگر نی

اندیشه هند هه بورگی و مقام او نسبو به سایر

موجودات در سایه لطف و النایو کضورت بواری تعوالی اسوو بایود بدانود هوه تمبور
ورشیدن و غرور نشانه انسانهای دون مایه و بیدرایو اسو.
ای زبــر و زیــر ســـر و پـــای تـــو

زیـــر و زبرتـــر ز فلــک رای تـــو
(هماـ)70 :

ستیز با دنیاگرایی و نفی استغراق در امور دنیایی
انعماس فراش و فرودهای کیات اجتماالی ،ناپایداری قدرتها و دولوها و سرگرم شدن
کاهمان و افراد صاک
ود سب

مقام و گروههای دیگر جامعه در شندگی ایو دنیوایی بوه سوهم

تأهید شاالران بر بیوفایی و ناپایداری جهان ،انقا

شمانه و افسانه و افسون

روشگار و دوری اش هرگونه جاه طلبی و آشمندی گردد.
نظامی االتقاد دارد در ای دنیای فانی درسو نیسو همیشه یا به وا

غیلو باشویم

و یا در اندیشه فتنه و فساد برای بدسو آوردن ما دنیا .باید ط بطان بر انوه تنوگ
دنیا هشید؛ شیرا آسودگی انسان در گرو دوری اش روشگار و الدم دلبستگی به آن اسو.
نیست همـه سـاله دریـن ده صـواب

فتنــه اندیشــه و غوغــای خـــواب
(هماـ)62 :

نظامی میگوید :دنیا چون صومعهای اسو هه همه چیو آن الاریتی اسوو و هور چوه
انسان گرفته باید باش پس دهد .اگر ود نرود او را ون جگر می ساشند و مقورری وی
را اش ای الالم بیرون واهند گذاشو تا روش و روشیش سرآید .ای دنیا هه سورای بواقی
و جاودانی نیسو پس دلبستگی به آن هیچ سودی ندارد .آن هس هه به سلطنو و مقوام
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فرییته شده و دنیا را برای ود بهتری اقامو گاه دانسته ،بداند هه المر بقایی ندارد.
پــای دریــن صــومعه ننهــادنی اســت

چــوـ بنهــی واســتده دادنــی اســت
(نظامی)83 :1375،

و نیو معتقد اسو وقتی بعد اش مردن ،تنها هی اسو هه بر ت مردم پوشانده میشوود
بهتر اسو هه مردم شنده چون هرم پیله هی اطلس نپوشند شیرا ای اطلس گلگونه پوس
اش مر

بر در گرمابه مرده شویان واهد رفو .بنابرای باید پذیرفو تعلق به ایو دنیوا

هه انسان را اش مسیر تعالی باش میدارد بیفایده اسو.
چو بی مردـ كفـن در كـس نپوشـند

به ار مردم چـو كـرم ا لـس نپوشـند
(هماـ)184 :

کافظ مانند اغل
روشگار و فل

شاالران پیشی و معاصر ود به انقا

شمانوه و افسوانه و افسوون

هومدار اشارهها دارد ولی هشدارهای او نیو هم نیستند.

ز انقالب زمانه عج

مدار كـه چـر

ازیـن فسانـه هــزاراـ هــزار دارد یــاد
(حافظ)138 :1383 ،

مدتها پیش اش آنمه موجهای دریای طوفانی مانع کرهو شاالر به هند شوند ،امواج
سهمگی آشیتگیهای سیاسی و اجتماالی او را به سوی ای اندیشه سوق داده بوود هوه
همه چیو در کا گذر و نابود گردیدن اسو و جو نمویی اهل هرم نخواهد ماند.
احوال گنج قاروـ كایـام داد بـر بـاد

در گوش گن فروخواـ تـا زر نهـاـ نـدارد
(حافظ)171 :1383 ،

نفی حرص و توصیه بر قناعت ورزی
قناالو بور تری گنج برای انسان محسو

میشوود و سوروری و مهتوری بوه ارمهوان

میآورد شیرا نگرانیهای کاصل اش کرص و طمع را بوه دنبوا نودارد .نظوامی آدموی را
مخاط

ای پیام معنوی قرار میدهد هه به راستی جای تأسف و دریغ اسو هه انسان با
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آن مقام واال و آسمانی بر متاع ناقابل دنیا کرص ورشد و همو الالی وویش را صورف
امور غیرشایستهای هه با ذات الهی انسان تناس

ندارد .نظامی هرگونوه وسوسوه جواه و

جا را رد هرده اسو و پیوسته به افرادی هه صیو کرص و آش وجودشان را تسوخیر
نموده ،هشدار میدهد.
مــنم روی از هــاـ در گوشــه كــرده

كفــی پســت ــوین را توشــه كــرده

چو مـاری بــر ســر گنجـی نشسـته

بـه قرصـی روزه بسـته

زش

تا ش

(نظامی)132 :1375 ،

نظامی االتقاد دارد اگر قیمو تمام شمی را به انسوان بدهنود ،نبایود آن را در توراشوی
طمع بگذارد و ای مهره گل اا را باشوبند کرص و طمع هند .شیاده وواهی ،انسوان
را به مقام تنو و سقوط در ورطه نابودی سوق میدهد .افرادی هوه هونج قناالوو را بوه
گنج دنیا الوو نمیهنند به راستی آرامش کقیقی را بوه دسوو آوردهانود و گویوا مقوام
سروری و پادشاهی را برای ود ریدهاند.
ســنز زمــی ســنز تـــرازو مکـــن

مهـــره گــن مهـــره بـــازو مکـــن
(هماـ)36 :

باشتا

بیاالتباری دولو های ناپایدار و سقوط و نابودی کموموها در اذهان ،بویژه

در روح کساس و بیشا به کافظ ،او را اش هر چه بوی جاه جویی و مقام پرسوتی دهود
بیوار هرده و در نظور

گونج آشادگوی و هونج قناالوو را اش هور جواه و موا و منوالی

ارششمندتر و واالتر سا تهاند؛ شاالر هرگونوه وسوسوه جواه و جوا را ماننود دالووت
ساطی رد هرده اسو .بدی ترتی

کافظ در دمو کاهمان بودن و دسوو بور سوینه

پیش امیران غارتگر ایستادن را هشت الوت نیس میداند.
ما آبـروی فقـر و قناعـت نمـیبـریم

با پادشه بگوی كه روزی مقدر اسـت
(حافظ)57 :1383،
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زهد ریایی (واعظاـ ،زاهداـ و صوفیاـ ریاكار)
یمی دیگر اش الوارو اجتماالی جامعه شمان نظوامی و کوافظ ،شهود فروشوی و شو
مهوی و دینداری دروغی و باال رفت اش نردبان دی و شریعو و تصوف برای یافت بوه
مقامات و مناص

دنیایی (برای اللما و فقهاو و نیو رسیدن به منولو و کرمو اجتمواالی

(برای مشایخ صوفیهو اسو .بسیاری اش آنان به ظاهر دیگران را اش منمر باش میدارنود ،در
کالی هه ود اش باده ریا سرمسو گشتهاند و آنچه را دی اسام کرام دانسته بور وود
کا میهنند و یا به ریا و دروغ دی ورشی میهنند .نظامی و کوافظ هور دو در جوای
جای اشعار ود نقا

اش چهره دروغی شاهودان ریوایی و پارسوایان روی در مخلووق،

برداشته و الصری را هه شرع در آن باشیچه اهداف کاهموان و و هوارگوارن متشورع اموا
الاری اش روح ایمان اسو ،محموم مینمایند.
نظامی بیان می هند هه با وجود غلبه شریعو بر ظاهر هارها ،آنچه در باط بور هموه
اکوا جامعه غلبه دارد جو قدرت فریبمار و بیبنیادی هه با روح شریعو مهایرت بوارش
دارد چیوی نیسو و مورد ظواهر شریعو و غلبه هسانی هوه بورای آنهوا جوو وسویلهای
جهو قدرتطلبی نیسو ،برای جامعه انسانی رسیدن به هموا را تضومی نمویهنود و
ناگویر باید درباره شملها و صورتهای دیگر جامعه هم دسو به بررسی شد.
در چنــین دور كاهــن دیــن پســتند

یوســفاـ گــرز و زاهـــداـ مســتند

نتــواـ بــرد ــاـ مگــر بــه دو چیـــز

بـــه بـــدی و بـــه بدپسنـــدی نیـــز
(نظامی)638 :1375 ،

گستر

یافت ای گونه رفتارها اش جان

انسانها محسو

گروهی اش اقشار جامعوه هوه وود الگووی

میشوند ،شاهدان و سالمانی هه کرام دا را کا میپندارند و دیو

را باشیچه اهداف شیطانی ود سا ته ،مسیر نادرسو را به دیگوران مویآموشنود ،سوب
شده تا نظامی در برابر رفتار آنها اش اولیاء داوند طل

استمداد نماید و اش پیهمبر اهورم
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(صو بخواهد تا واالظان ریاهار و ناصالح را هه منبر والظ و ارشاد و ایمان را بوه ریوا و
سالوس آلودهاند هنار بوند و آن را اش ای گونه آلودگی بشوید و پاا گرداند.
بازكـش ایـن مسنــد از آســودگاـ

غســـن ده ایـــن منبـــر از آلودگــاـ
(نظامی)11 :1375 ،

نظامی سالمان شمانه را دیوان آدمی نام معرفی میهند هوه دنیاپرسوتی در وجوود آنهوا
بیش اش هر چیوی نهادینه شده اسو .ای در کالی اسو هه سوال

و رهورو واقعوی بوا

ترا دنیا و پیمودن درسو مسیر کق میتواند سر بر آسمان رفعو فرود آورد.
رهــرواـ آنگــه آـ چـــناـ بودنــد

كــز زمــین ســر بــر آســماـ ســودند
(هماـ)802 :

کافظ با شهد ریایی هه در شمانه او رایج بود به مخالیو پردا وو .مسوتان را نوه بوه
جهو میپرستی بلمه به جهوو دور بودنشوان اش ریوا و یموی بوودن ظواهر و باطنشوان
میستاید .شهد ریایی با همه صوصیاتش هر انسان با انصاف و آگواه را بیووار میهنود.
«انتقاد شدید کافظ اش صاک

القا

و مظاهر طریقو و شوریعو بوه هویچ مبوی سووء

قضاوت و قلو ارادت او درباره ماهیو طریقو و کقیقو و شریعو و کواهی اش الودم
اکترام او نسبو به بورگان مخلص دی و شریعو و پیروان صدیق طریقو نیسو بلموه
درسو برالمس ناشی اش المق ا واص و صودق القیوده و نماینوده تأسوف و دریوغ اش
ریاهاری و توویر و ودپسندی اشرق لباسان روشگار شواالر اسوو هوه بوا هوردار وود
آبروی شریعو را میبردند( ».مرتضوی437 :1344 ،و.
حافظ مکن مالمت رنـداـ كـه در ازل

ما را خدا ز زهـد ریـا بـینیـاز كـرد
(حافظ)180 :1383 ،

توصیه بر عدالت ورزی و پرهیو اش ظلم و ستم
تصویر و نمایی هه نظامی اش جامعه و کاهمیو روشگار ویش در ای شمینوه مویدهود،
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نشان دهنده آن اسو هه همه جای روشگاران گذشته کاهمیوو بوه شور و قودرت تمیوه
داشته ،ظلم و بیرسمی در کق دیگران بیداد میهرده اسو .نظامی هر جا فرصتی فراهم
شود اللیه ظلم و ستم سخ می گوید ،با نادرستی و ناراستی میستیود و اش بیان کقوایق
موجود در جامعه دریغ نمیورشد .اش نبود الدالو و دادگری در شمان ویش سوخ بوه
میان میآورد هه در ای روشگار الدالو شمی گیر شده و بر بوا سویمرغ جوای گرفتوه و
نابود شده اسو .تمیه و تأهید فراوانی هه شاالر بر الدالو ورشی دارد ،کواهی اش وجوود
ظلم و ستم و بیرسمی فراوان در جامعه اسو:
داد در ایــــن دور برانداختســـــت

در پــر ســیمر و ــن ساختســت
(نظامی)45 :1375،

وقتی در جامعهای الد و داد کاهم نباشد و شحنه هه ود مأمور رسیدگی به هارهوا
و سیاسو مردم بوده ،دسو دراشی به اموا مردم نماید و رشوه واری در پویش گیورد،
بدون ش

ای گونه رفتارهای او در جامعه تأریرگذار واهود بوود وضوعیو جامعوه بوه

گونهای میشود هه دشدی و غارت اموا دیگران امری هاماً طبیعی میگردد.
خـانه در كوچهای مگیـر بــه مــزد

كه در آـ كوچــه شـتنه باشـد دزد
(هماـ)75۹ :

نظامی شاهان و امیران را اش تسلط و تواوش بر ما یتیمان ،بیوهشنان و بوه طوور هلوی
افراد تنگدسو برکذر میدارد هه مبادا اگر یتیمی را در آغو

میگیری و به او محبوو

می هنی ،در واقع دامنو را دامی برای ربودن ما او قرار داده باشی ،شیرا ای شیوه هار و
طریق دادگری شاهانه نیسو .و نیو مبادا کق بیوه شنان را هه شوهر و کوامی ندارنود بوه
ستم تصرف نمایی و کق آنها را بر گردن ود بگذاری .اش اموا اندا موردم تنگدسوو
و یا پیرشنان باید صرف نظر هرد شیرا ای هار را کتی ابخاشیان نیو شمان چپاو و غارت
انوام نمیدهند .تمامی اینها بیانگر بیالدالتی و بیرسمیهای فراوانی اسو هه در جامعه
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به چشم می ورد و تصاک

هردن اموا افراد ضعیف امری بسیار رایج بوده اسو.

مــال یتیمــاـ ســتدـ ســاز نیســت

بگــذر از ایــن غــارت ابخــاز نیســت
(نظامی)44 :1375 ،

ترا ظلم و ستم اش اصو اندیشههای ا اقی کوافظ نیوو هسوو و در جوای جوای
دیوانش به آن اشاره هرده اسو .در اندیشه کوافظ ،دادگوری و الودالو وظییوه نخسوو
صاکبان قدرت اسو و به نظر او قدر ی

ساالو هاری هه در آن داد باشد ،اش طاالو و

شهد صد ساله برای کممرانان بیشتر اسو .اش دیدگاه کافظ ،ظلم و جوور بودتری گنواه
در الالم شریعو محسو

میشود و آنان هه ای مسیر را در پیش گرفتهاند بدسرانوامی

در پیش دارند .کافظ در ای جهوان گوذران در شمینوه رفتوار انسوانهوا بوا یمودیگر بوه
مردمیتری روابوط دلبسوته اسوو؛ بوه البوارت روشو تور انتظوار دارد هوه اش االموا و
المسالعملهای آدمی در جامعه ،آشاری به هسوی نرسود ،دردی بور پیموری نییوایود ،و
گردی بر دام

اطر هسی ننشیند.

چناـ بزی كه اگر خاد ره شوی كـس را

غبــار خــا ری از رهگــذر مــا نرســد
(حافظ)212 :1383 ،

مباش در پی آزار و هر چه خـواهی كـن

كه در شریعت ما غیر از این گناهی نیست
(هماـ)107 :

و وه اشتراد و افتراق آموزه های اخالقی در كالم نظامی و حافظ
بی پند و اندرشهای نظامی و کافظ وجووه اشوتراا و افتوراق فوراوان وجوود دارد و اش
لحاظ نحوه بیان نیو وجوه متیاوتی دارند .در صوص وجووه اشوتراا هوام نظوامی و
کافظ باید گیو :هم نظامی و هم کافظ ،هر دو کامی ارش هوا و مونشهوای ا اقوی
هستند و پند و اندرشهای هر دو مبتنی بر ای اصو اسو .مناالو طبع و وارسوتگی هور
دو شاالر یلی هم

میهند هه در اشعار ود نیو ای صویات برجسوته ا اقوی را بوه
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هار بگیرند .کافظ تقدس الرفانی اصی دارد هه با نظامی ،اش ای دیود ،مشوترا اسوو.
نظامی هم انسان پاهدامنی اسو اما چنان آشاده اسو هه شیباییهای الاشوقانه و هنوری را
شرح میدهد .به راستی هم تا شاالری در ود

فورو نورود و در منتهوای الشوق قورار

نگیرد ،به ذوق نظامی نمیرسد .وی چه شیبا جایگاه ود در شواالری را بیوان میهنود و
در الی کا مشمات روکی ود را هم باشگو میهند:
نظامـی اكدشی خلوتنشـین اســت

كه نیمی سـركه نیمـی انگبـین اسـت

ز بـع تـر گشـاده چشمـه نـــوش

به زهـد خشـک بسـته بـار بـر دوش
(نظامی)237 :1375 ،

ب ه دلیل فاصله گرفت نسبی شاالران اش دربارها هه اش الهد نظامی شوروع شوده بوود و
در الهد کافظ به اوج ود رسیده بود ،شاالران هه کساستری انسانهوای الصور وود
نسبو به دنیای بیرون هستند ،بر ی دیدگاههای انتقادی اجتماالی ود را در شوعر وارد
هردهاند هه ای نگاه انتقادی به جهان بیرون در شعر نظامی و بخصوص در شوعر کوافظ
به چشم می ورد هه شیباتری و مؤررتری انتقادها را در غولیوات ایو شواالر مویتووان
مشاهده هرد .انتقادهای کافظ ابعاد گوناگون دارد و نمونة ای انتقادهوا در هوام نظوامی
نیو به چشم می ورد:
انتقاد اش دنیای ناپایدار :هشدارهای کافظ و نظوامی در ایو شمینوه هوم نیسوو .ایو
بورگان پیوسته انسان را اش فرییته شدن به قدرت ویش و نعمو دنیا برکذر میدارند.
احوال گنج قاروـ كایـام داد بـر بـاد

در گوش گن فروخواـ تا زر نهاـ نـدارد
(حافظ)171 :1383 ،

پــای دریــن صــومعه ننهــادنی اســت

چــوـ بنهــی واســتده دادنــی اســت
(نظامی )83 :1375

انتقاد اش نهاد تصوف و دی بوه نماینودگی فقیهوان و صووفیان ناپرهیوگوار و ریاهوار:
منظور کافظ اش شهد ،مؤم یا پارسای پاهدام نیسو بلمه موجودی اسو هوه نوه اهول
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الشق اسو و نه اهل ایمان و اللم .جلوه فرو

و دی به دنیوا فورو

اسوو و منظوور

نظامی نیو اش شهد ،شاهدان و سالمانی اسو هه کرام دا را کا میپندارنود و دیو را
باشیچه اهداف شیطانی ود سا ته ،مسیر نادرسو را به دیگران میآموشند.
در چنــین دور كاهــن دیــن پســتند

یوســفاـ گــرز و زاهـــداـ مســتند

نتــواـ بــرد ــاـ مگــر بــه دو چیـــز

بـه بـدی و بــه بدپسنــدی نیــز
(نظامی )638 :1375

شاهدی را هه مورد کمله کافظ قرار میگیرد باید اش پرهیوگاران معتقد و صمیمی باش
شنا و .منظور کافظ اش شهد ،مؤم یا پارسای پاهدام نیسو بلمه موجودی اسو هه
نه اهل الشق اسو و نه اهل ایمان و اللم .جلوه فرو

و دیو بوه دنیوا فورو

اسوو.

کافظ انسانی را میپسندد هه آنچه هسو نشان دهد و گویی در االتقاد وی ناپسوندتر اش
ریاهاری صیتی نیسو.
صوفی گلی بچین و مرقع به خـار بخـش

وین زهد خشک را به می خوشگوار بخـش
(حافظ)372 :1383 ،

انتقاد اش افراد بدبی و الی جو :کافظ توصیه و تأهیود اصوی دارد بور برکوذر دادن
افراد بخصوص شاهدان و واالظان شمان ویش اش الیو
جامعة محتس

جوویی و ایو برمویگوردد بوه

شدة شمان شاالر.

عی رنـداـ مکن ای زاهـد پاكیزه سرشت

كه گناه دگراـ بر تو نخواهنـد نوشـت
(هماـ)112 :

نظامی نیو معتقد اسو چشم افراد بدبی  ،هرگونه هنری را الی

می بینود و همواالت

انسانی را نادیده میانگارد اما رسم آدمیو آن اسو هه در همه چیو هما بی باشد .باید
ودشناس و فروت باشد و اش بدبینی و ردهگیری بر دیگران پرهیو نماید.
عی

كساـ منگـر و احسـاـ خـویش

دیـده فـرو بـر بـه گریبــاـ خـویش
(نظامی)61 :1375 ،
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اش دیگر وجوه اشتراا هام کافظ و نظامی دالوت به نیمی و مهرورشی اسوو .روح
آرامش طلبی ،مهرورشی و نی

اندیشی بر سراسر اشوعار نظوامی و کوافظ کموم فرماسوو.

نظامی االتقاد دارد باید به دیگران مهر ورشید و اکسان نمود و اش هینوه و دشومنی نسوبو بوه
یمدیگر پرهیو هرد تا به ای ترتی

جهانی را اش مهر و محبو ویش روشنی بخشید.

عمـر بـه خشنــودی دلهــا گــذار

تـا ز تـــو خشنـــود بـــود كردگـــار
(نظامی)40 :1375 ،

دیوان کافظ نیو راه شندگی سالم را به روی بشوریو میگشواید .االتقواد دارد اگور در
جامعهای روح مهروشری و دوستی وجود نداشته باشد ،در کقیقو پایوههوا و ارهوان آن
جامعه سسو گردیده اسو .در منظومه بلند فمری کافظ آشردن دیگران گناهی غیرقابل
بخشش اسو و بدی رساندن به دیگران بدتری گناه در الالم شرع به کسا
مباش در پی آزار و هر چه خـواهی كـن

میآید.

كه در ریقت ما غیر از این گناهی نیست
(حافظ)107 :1383 ،

در صوص وجوه افتراق آموشههای ا اقی هام نظامی و کافظ باید گیو :نظوامی
در فضای شادمانه پس اش روشگار سامانیان و غونویان شندگی میهرد و محیط شنودگی او
ترهیبی اش االتقادات اسامی ،مسیحی و دیگر باورها بود .بدی سب

یو

نووع وسوعو

نظر در شعر نظامی دیده میشود اما کافظ در شمانوهای میشیسوو هوه مهوو بور ایوران
تا ته بود.

میرمایة تیمر نظامی بر نگاه وسیع شمل گرفته اسو؛ به ایو معنوا هوه در

شعر نظامی ،روکیات آشادگی و النصر اص ایرانی ،به روشونی الورو انودام میهنود.
ضم آن هه او شاالری اق هم هسو و نقطة مهم هار او ،در اقیوو و نواندیشوی
در الی آشادگی اسو .او در آذربایوان فرهنگ الصر وود را باشتوا
نگران نیوذ شبانهای دیگر در آذربایوان اسو ،پس بورگتری
و هنری هردن آن انوام میدهد.

میدهود .نظوامی

دمو را به شبان فارسوی

 / 14۸پژوهشنامه ادبیات تعلیمی ،شمارة بیسو و ششم ،تابستان 1394

نوع بر ورد نظامی با شندگی اقانه اسو .او میهوشد هه جوهرة هر چیوی را با شعر
دریابد و با هام اص ود  ،تعریف تاشهای اش شعر ارا ه دهد .ای تعریف تاشه ،هوم
شیبایی ظاهر دارد و هم محتوای هنری ،تصویری و شیبایی شنا تی .هوام نظوامی ،پلوی
اسو میان سادگی شبان فردوسی و تمامل شعر کافظ .اش ای روسو هه بوا دیودن شوعر
نظامی ،واننده وادار به باش تعریف شعر میشود.
نظامی در متنوی پیام میدهد و کافظ در غنا؛ به بیان دیگر نظامی متنوی سراسوو و
کافظ غو سرا و باید اش دو قال

ادبی ،کداهتر ظرفیو و قابلیو برای بیان آمووشههوای

ا اقی به هار برند .کافظ با تبیی اندیشهها و دستورالعملهای انسان ساش در بی اشعار
غنایی ود ،نوالی غو ترهیبی بوجود میآورد و در هنار غو  ،ت

بیووهوای تعلیموی

دارد هه اصو ا اقی و انسانی آن همیشه ماندگار واهود بوود .وی ماننود نظوامی بوه
موضوع های آموششی و پرورشی یا به ارا ه راهمارهوای تربیتوی در میهووم متعوارف و
اجتماالی آن در دایرهای وسیع نپردا ته اسو ،اما اهمیو تربیو و مقام و منولوو اسوتاد
نه تنها اش نظر

دور نمانده بلمه ود به النوان ی

استاد و مربی به تهوذی

ا واق و

درسوتر و به پاهی و صاف شدن انسانها پردا ته اسو .با ایو هموه ا واق و رفتوار
مورد نظر کافظ و بیان الاشقانه او اش رنگ و صبهه الرفانی بیبهره نیسو.
پیراـ سخن به تجربـه گفتنـد گفتمـت

هاـ ای پسر كه پیر شوی پند گوش كـن
(حافظ)542 :1383،

بیشتر پندها و اندرشهای نظامی غالباً صوریح و روشو اسوو و الواوه بور اینموه در
مباکث جداگانه به آنها پردا ته در البهالی کمایات نیو بر آنها تأهید نموده اسو لویم
آموشهها و تعلیمات ا اقی کافظ گاه غیرمستقیم و ایهام برانگیو و غیر صریح اسو.
آموشههای ا اقی نظامی نیشدار و طنوآلود نیسو ولی اشعار کافظ گواه نویشدار و
انتقادآمیو همراه با طنو اسو هه ای امر ناشی اش شیوع بیشتر فساد در الیههوای مختلوف
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اجتماالی ،کمومتی و دینی شمان شاالر اسو .پیامهای ا اقی و اجتماالی نظامی ،روش
و کمموآمیو اسو ولی پندها و پیامهای کافظ قلندرانه و جسورانه اسو .جامعهای هه
کافظ در آن شندگی میهند بنیاد

بر فری

و نیرنگ و ریا و توویر استوار اسو و وی

جسورانه اما رندانه به مقابله با شور و توویر بر استه اسو .هر چند نظامی نیوو بوه ایو
مسئله در اشعار ود پردا ته و صوفیان و شاهدان ریایی شان وویش را موورد ماموو
قرار داده اما کافظ را بایستی استاد افشاهردن ریاهاران و قهرمان مبارشه با ریا دانسو.
آتش زهد ریا خرمن دین خواهد سـوخت

حافظ این خرقه پشمینه بینـداز و بـرو
(حافظ)554 :1383،

نظامی ارش های ا اقی و منشهوای واالی انسوانی را بیشوتر در وجوود قهرمانوان
کمایوها مییابد و مورد ستایش قرار میدهد ولیم کافظ در وجود انسان هامل مورد
نظر ود( رند و پیر مهانو در جسو و جوی ایو همواالت اسوو .پنودهای کوافظ در
ضم مضامی الارفانه و الاشقانه بیان میشود و غالباً پراهنده اسو اموا پنودهای نظوامی
بیشتر در مباکث مشخص و جداگانه و یوا در آغواش و پایوان داسوتانهوا و همچنوی در
البهالی داستانها و کمایات بیان شده اسو .پندهای نظامی همراه با تیصویل و شورح و
بسط و توصیف اسو ،اما کافظ به ایوواش و ا تصوار و مییودگویی توجوه دارد .کوافظ
بسیاری اش پندها را اش شبان سرو

الالم غیو

و نیوو اش شبوان پیور طریقوو هوه تموامی

صیات پاهی و یمرنگی و اللم و معرفو را دارا اسو نقول مویدارد .غوو کوافظ غوو
ترهیبی اسو؛ یعنی غولی متشمل اش الناصر اجتماالی ،ا اقی ،تعلیمی.
نتیجه
بررسی مسا ل ا اقی و اجتماالی در شعر نظامی و کوافظ اش اهمیوو ویوژه بر ووردار
اسو .هر دو کامی ارش ها و منشهای ا اقی هستند و پند و اندرشهایشان مبتنوی بور
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ای اصو اسو .مناالو طبع و وارستگی آنها هم

میهنود هوه در اشوعار وود ایو گونوه

صیات برجسته ا اقی را به هار بگیرند .هامشان میتواند میسر کیات و شنودگی بشوری و
الاملی مناس

برای تیسیر شندگی و تعبیر و تهییر دنیای ا اقوی باشود .پونجگونج نظوامی و

دیوان کافظ ،دو شاهمار هنری با محتوای ا اقی مبتنی بر الشق و صداقو و صویا ،هموراه
با گذشو و لطف و وفا هستند .ای دو ارر اش لحاط تعلویم و تربیتوی نیوو آیینوه تموام نموای
و اصو و دیدگاهها و رو های تربیتی مردم الصور و محویط اجتمواالی

آموش

و پرور

هر ی

اش شاالران اسو هه در آنها به موضوعهوای آموششوی و پرورشوی یوا بوه ارا وه راه و

رو های تربیتی در میهوم متعارف و اجتماالی آن در دایرهای وسویع پردا توه شوده اسوو.
ای امر نشان دهنده آن اسو هه اهمیو تربیو و مقام و منولو استاد و دلیول راه نوه تنهوا اش
نظر نظامی و کافظ دور نمانده بلمه ود آنها به النوان ی

استاد و مربی به تهوذی

ا واق

و درسوتر و به اصطاح ود شاالر پاهی و صاف شدن انسانها پردا تهاند.
با وجود آن هه در لح و بیان نظامی و کافظ ،در تبیی مسوایل ا اقوی اشوتراهاتی
وجود دارد ولیم نوع پیامهای کافظ قلندرانه ،رندانه ،الیارانه و همراه بوا انتقواد و طنوو
اسو و پیامهای نظامی اغل

صریح ،رسا و شیاف و همراه با بیان مستقیم اسوو .نظوامی در

هام ود صیات بارش مردم جامعه را چه شایسو و چه ناشایسوو مونعمس هورده اسوو و
پرده اش روی بسیاری مسا ل برداشته اسو .در شعر
شهد ریایی ،نیاق و دو رویی ،الی

هرگونه االما ناپسند ا اقوی؛ چوون

جویی و هما افمنی ،فسق و فووور و ...هوه در جامعوه

رایج بوده مورد انتقاد و نموهش قرار میگیرد و انسانها به انووام االموا نیو

فورا وانوده

میشوند .جنبه مردمی و انسانی هنر نظامی نیوو در کود بسویار واالسوو هوه توانسوته اسوو
آرمانهای شیباشناسانه مردم اجتماع را به وبی در هام ود منعمس هند.
پندهای کافظ اغل

در ضم مضامی الارفانه و الاشقانه بیان میشود و غالباً پراهنده

اسو اما نظوامی ارش هوای ا اقوی و مونشهوای واالی انسوانی را بیشوتر در وجوود
قهرمانان کمایوها مییابد و مورد ستایش قرار میدهد؛ بنابرای بایود گیوو پنودهایش
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بیشتر در مباکث مشخص و جداگانه و یوا در آغواش و پایوان داسوتانهوا و همچنوی در
البهالی داستانها و کمایات بیان شده اسو .همچنوی بسویاری اش واقعیووهوای الصور
ود را با شبان کمایو و تمیل بیان هرده اسو .با ای همه ا اق و رفتوار موورد نظور
نظامی اش رنگ و صبهه الرفانی بیبهره نیسو .آموشهها و تعلیمات ا اقوی کوافظ گواه
غیرمستقیم و ایهام برانگیو و غیر صریح اسو .وگاه نیشدار و انتقادآمیو هموراه بوا طنوو
اسو هه ای امر ناشی اش شیوع بیشتر فساد در الیههای مختلوف اجتمواالی ،کموومتی و
دینی شمان شاالر اسو.
نمتة دیگر اینمه اش نمات ا اقی پربسامد در هام نظامی و کافظ مویتووان بوه ایو
موارد اشاره هرد :انتقاد اش شاهدان و صوفیان ریاهار ،دالوت به نوع دوستی و مهورورشی،
ترا غرور و وبینی و نیی دنیاگرایی اش آموشههای ا اقی اسوو هوه در شوعر کوافظ
نمود و جلوة بیشتری دارد .میرمایه اصلی کافظ مبارشه با ریا و اسو.
نموهش الیبوویان و ردهگیران در شعر نظامی اش نمود بسیار باالیی بر ووردار اسوو .اش
دیگر نمات ا اقی پربسامد در شعر نظامی پردا ت به الدم وجوود انسوانیو و معرفوو در
جامعة شمان ویش اسو و به طور گسترده اش آن سخ به میان میآورد .اش نموات ا اقوی
پربسامد در هام هر دو شاالر پرهیو اش ظلم و ستم و توصیه بر الدالو ورشی اسو.
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میوان آموشه های ا اقی در هام کافظ

آموزش و پرورش و ارانه راهکار تربیتی

مبارزه با ریاكاری و عیبجویی،

نفی دنیاگرایی

نفی غرور و خودبینی

دعوت به مهرورزی ،مبارزه با ظلم و ستم

میوان آموشه های ا اقی در هام نظامی
نفی دنیاگرایی

نفی حرص و توصیه بر قناعت

آموزش و پرورش و روشهای تربیتی

نفی غرور و خودبینی

پرهیز از بدبینی و

نبود وفا و انسانیت

کافظ
های استم اقی عیدر هام
میوان مشابهو
نظامیباونیکاـ
ویی /همنشینی
آموشهبا ظلم و
متعارف ،مبارزه
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آموزش و پرورش اخالقی

پایبندی بر دین و بیاـ ارزشهای
اخالقی

مبارزه با ظلم و ستم،

ترد غرور و خودپسندی

پرهیز از عیبجویی

میوان میارقو آموشه های ا اقی در هام نظامی و کافظ

لتن انتقادی و نزآمیز

پیام رندانه و ابهام برانگیز حافظ
و پیام شفاف نظامی

پیام حافظ در و ود انساـ كامن

پیام نظامی در و ود قهرماناـ

پیام حافظ در ضمن مباحث عارفانه

و عاشقانه پیام نظامی در مبتث مشخص
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