
 61- 40): 1392 پاييز و زمستان( 8، پياپي )فرهنگستان زبان و ادب فارسي( قيادبيات تطبي
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  چكيده
و امرسن، شاعر ـ فيلسوف امريكايي، از جملة شاعراني هستند ، گوته، انديشمند و شاعر آلماني

وجوه مشابه . اند كه نه تنها در ادبيات ملّي كشورشان، بلكه در ادبيات جهان نيز بسيار تأثير كرده
ترين آنها  خورد كه از مهمشم ميهاي اين دو شاعر به چ فراواني در نگرش و انديشه

پژوهش حاضر، عالوه . هاي خود است معرفي وي به ملّت مندي هر دو شاعر به حافظ و عالقه
كه اين دو شاعر براي ايجاد  را بر بررسي تأثيرپذيري گوته و امرسن از حافظ، تالش هدفمندي

از شعر وانديشة حافظ در  چگونگي استقبالو اند،  اقبال ادبي حافظ در ادب غرب انجام داده
نظران ادبيات تطبيقي به نام پراور،  ، بر اساس ديدگاه يكي از صاحبرا ادبيات آلمان و امريكا

  . كند بررسي مي
در اين پژوهش، ابتدا چگونگي آشنايي گوته با حافظ و بررسي عوامل مؤثر در ايجاد 

از آن چگونگي آشنايي امرسن با پس . شيفتگي او نسبت به اين شاعر ايراني ارائه خواهد شد
هاي گوته و امرسن نسبت به شناخت و پذيرش حافظ در ادبيات  حافظ و نهايتاً تفاوت ديدگاه

انگيزة اصلي گوته در تقليد از حافظ يافتن طرحي براي عاشقانه سرودن . شود غرب بررسي مي
بر ستايش زيبايي و اي بود كه عالوه  وجوي يافتن انديشه كه امرسن در جست بود، درحالي

خواهي و استقالل فردي و هويت ملي جامعة معاصرش نيز  آرامش، جوابگوي روح آزادي
باشد و به همين دليل، شعر حافظ را، هماهنگ با فرهنگ و ملّيت خود، به امريكائيان معرفي 

 حاصل تالش اين دو، موجب اقبال يافتنِ حافظ، در مسند انديشمندي جهاني، در فرهنگ. كرد
  . و ادب غرب شد

  . حافظ، گوته، امرسن، عرفان، عشق، هويت فردي و فرهنگي :ها كليدواژه
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 ات انگليسي دانشگاه فردوسي مشهداستاديار گروه زبان و ادبي  
 z.taebi@gmail.com: نگار پيام  
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  مقدمه. 1
نظران  هايي است كه غالب صاحب تشابهات بين آثار ادبي از حوزه بررسي تأثير و

نظران مانند  اي از اين صاحب عده. اند پردازي كرده مطالعات تطبيقي در مورد آن نظريه
هاي آثار ادبي را در فرايندهاي  ها و تأثيرپذيري ريشة شباهت 2ن ژونو سيمو 1يوست

وجو  هاي ادبي جست هاي تاريخي پديده مشابه اجتماعي و سياسي و يا همانندي زمينه
ها را در  ها وتفاوت منتقد روس، اين شباهت 3اي ديگر مانند وِسلوسكي، عده. اند كرده
اما يكي از پژوهشگران برجستة . اند ي كردهياب شناختي انسان ريشه هاي روان فرايند

نظران در زمينة ادبيات تطبيقي  ، كه از يكي صاحب4پراوِر. آلماني به نام زيگبرت س
بررسي  ضمن تأكيد بر 5،ياي بر ادبيات تطبيق مقدمهاست، در كتاب خود با عنوان 

. كند وف ميعوامل مذكور، توجه پژوهشگران ادبيات تطبيقي را به موضوع ديگري معط
با پژوهش «او معتقد است كه پژوهش دربارة تأثير و تأثر در مطالعات تطبيقي بايد 

؛ چراكه هنرمندي كه تحت تأثير )36پراور (» دربارة پذيرش واقبال ادبي همراه باشد
ديگري قرار گرفته است، متني را متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعة خود، در 

در چنين فعاليت . كند و براي مخاطباني مشخص توليد مي زمان و مكاني مشخص
شود، به طور حتم حاصل فرايند  هدفمندي، آنچه با عنوان تأثيرپذيري از آن ياد مي

نيازمند بررسي چگونگي پذيرش آن اثر در جامعة  خاصي است كه درك وتفسير آن
  . مخاطب خواهد بود

اي ديگر،  اثر ادبي در جامعه پذيرش و اقبال يك هنرمند يا يكپراور در خصوص 
اينكه چه عواملي در ايجاد : دهد فرض قرار مي جواب دادن به چند سؤال مهم را پيش

گذاري بين دو هنرمند مؤثر بوده است؟ اينكه هنرمند جامعة ميزبان از چه  ارتباط وتأثير
دو  چيزي در ادبيات غير بومي استقبال كرده است؟ چه عواملي در ايجاد ارتباط بين

هنرمند مؤثر بوده است؟ و هنرمند جامعة ميزبان چگونه زمينة ايجاد اقبالِ ادبيِ هنرمندي 
  از كشور ديگر را در جامعة خود فراهم كرده است؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fronçois Jost 
2 Simon Jeune 
3 Alexander Veslovsky 
4 Siegbert Salomon Prawer (1935-2012) 
5 Comparative Literary Studies; An Introduction 
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ها، با توجه به تاريخ ادبيات آلمان و امريكا و تأثيرپذيري اين  يافتن پاسخ اين سؤال
ضوع اصلي بحث حاضر را تشكيل دو شاعر و انديشمند غربي از حافظ شيرازي، مو

  . دهد مي
دو شاعر معاصرند كه گرچه يكي آلماني و ديگري امريكايي است،  2و گوته 1امرسن

اند و با هم ديدار و همفكري  هر دو دلبستة رمانتيسيسم و فرهنگ و ادبيات شرق
نفر با  هاي يك اند و هر دو از مسير ترجمه دانسته زبان فارسي را نمي يك هيچ. اند داشته

اند، اما دو نگاه كامالً متفاوت و دو برداشت جداگانه از  شعر و انديشة حافظ آشنا شده
از همين رو، برطبق توصية پراور، بررسي فرايند پذيرش و استقبال . اند شعر حافظ داشته

  . نمايد منظور روشن كردن اين موضوع، ضروري مي از شعر و انديشة حافظ در غرب نيز، به
 ديوان حافظهاي آلماني  گوته و امرسن با حافظ از طريق خواندن ترجمهآشنايي 

هاي  شناس اتريشي، كه به زبان شرق 3،ژوزف فن هامر پورگشتال. صورت گرفته است
ديوان غزليات  1812فارسي و تركي و عربي مسلّط بود، براي اولين بار در اروپا در سال 

  4.ه كردرا به طور كامل به زبان آلماني ترجم حافظ
حافظ بر گوته چنان عميق بود كه وي مجموعة  ديوان غزلياتتأثير جادويي مطالعة 

ناميد و اين آشنايي درواقع موجب پيدايش يكي  ديواناشعار خود را، به تقليد از حافظ، 
اين كتاب . شد) 1818( 5ديوان غربي ـ شرقيهاي ادبيات آلمان به نام  ترين كتاب از مهم

به  ديوان شرقيچند ترجمه از (مشهور است  ديوان شرقيرسي به كتاب در ادبيات فا
اولي متعلق به : در اين مقاله از دو ترجمه استفاده شده است. زبان فارسي موجود است

گوته را  ديوان غربي ـ شرقيهايي از  بخش 1343وي در سال . الدين شفاست  شجاع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ralph Waldo Emerson (1803-1882) 
2 Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
3 Joseph von Hammer Purgstall  (1774-1856) 

كيه در خارج از ايران، در قرن دهم هجري در تر ديوان حافظالبته الزم است يادآوري شود كه نخستين ترجمة  4
شناس ترك است كه همراه با متن فارسي غزليات  صورت گرفت و آن ترجمة سودي، اديب و زبان) عثماني(

خود سودي «. هاي فارسي حافظ در آلمان، اتريش، تركيه، مصر و هند شد حافظ انتشار يافت و اساس چاپ
رجمة حافظ او در سه جلد مفصل و ت... العاده عالقه داشت  افندي اهل بوسني بود، ولي به ادبيات فارسي فوق

ترين  پس از شرح سودي، مهم). 21شفا (» شامل شرح و تفصيل كامل غزليات، قصايد و رباعيات حافظ است
 .به زبان آلماني توسط هامر صورت گرفت ديوان حافظترجمة كامل از 

5 West-Ostlicher Divan 
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ديوان ترجمة دوم را با عنوان . شهرت يافته است ديوان شرقياين كتاب به . ترجمه كرد
اين ترجمه شامل متن . به انجام رساند 1379، كوروش صفوي در سال غربي ـ شرقي

كه گوته  چنان كامل ديوان است و مترجم كوشيده است كه در آن وزن و قافيه آن را آن
عالوه بر مجموعه اشعار ). در زبان آلماني نوشته است، به ترجمة فارسي منتقل كند

داد و شامل  هاي اين كتاب ــ كه بيشتر حجم آن را تشكيل مي ه، بخش يادداشتگوت
خصوص ايران و شاعران  مطالعات و تحقيقات مفصل گوته دربارة شرق و اسالم و به

قبل از . شد ــ توجه بسياري از خوانندگان غربي را به خود جلب كرد ايراني مي
گاه گوته نسبت به ادبيات شرق و پرداختن به موضوع اصلي بجاست كه دربارة ديد

  . آشنايي او با حافظ توضيحي بدهيم
  
  چگونگي آشنايي گوته با حافظ. 2

شناسي در دانشگاه بِرنِ سوئيس و متخصص  استاد اسالم 1يوهان كريستف بورگل،
هاي ناآشناي شرق  ادبيات فارسي و عربي و يونان باستان، بر اين باور است كه ويژگي

گنجانده شده، خواندن اين كتاب را حتي براي دوستداران گوته و  رقيديوان شكه در 
هاي محققان و  كند و براي درك آن بايد به پژوهش اديبان آلمانيِ اهل فن نيز دشوار مي

گونه  وي چگونگي پيدايش تصوير شرق را در ذهن گوته اين. شناسان مراجعه كرد ايران
  : كند بيان مي

هاي جهانگرداني  در جواني شاعر آغاز شد؛ با مطالعة سفرنامه مشغوليت ذهني گوته با شرق
او مطالعاتي در مورد قرآن و . كه از سفر به ايران بازگشته بودند 3و تاوِرنيه 2مانند شاردن

 )ص(او در صدد برآمد كه داستان زندگي حضرت محمد. نيز داشت )ص(زندگي حضرت محمد
قبول مسئوليت وزارت، او را از ... يه باقي ماند صورت طرحي اول را بنويسد كه تنها به

  .)13بورگل (مشغوليت با شرق بازداشت و شناخت حافظ براي گوته در سنين پيري رخ داد 

ترين آنها  زمينة آشنايي گوته با حافظ از طريق چند مأخذ مهم فراهم شد كه مهم
ن بود و به زبان كه هامر پورگشتال مؤسس آ شناسي مجلّة تخصصي شرق: اند از عبارت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Johann Christoph Burgel 
2 Sharden 
3 Tavernier 
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كه گلچيني از اشعار  1تاريخ ادبيات پارسيشد؛ كتاب ديگر هامر به نام  آلماني منتشر مي
ي دولتشاه الشعرا تذكرةاين كتاب بر اساس . دويست شاعر ايراني به زبان آلماني است

ديوان هاي گوته در  نوشته شده و مأخذ اصلي يادداشت) در قرن پانزدهم(سمرقندي 
و  3،يِز به قلم دانشمند برليني، فريدريك فن دي 2تأمالتي دربارة آسيا؛ كتاب است شرقي

   4.سعدي توسط اولئاريوس گلستانترجمة آلماني 
 گلستانحافظ، با   ديوانآيد، وي پيش از مطالعة  نامة گوته برمي كه از زندگي چنان

خوانده و اي از ادب و حكمت شرق  عنوان نمونه سعدي نيز آشنا بوده و آن را به
گوته دربارة ايران باستان و آيين زرتشت و تحوالت فكري و ادبي . پسنديده بوده است

ديوان غزليات در تاريخ ايران نيز مطالعات مفصلي انجام داده بود، اما هنگامي كه 
ترجمه شده بود ــ  1812ــ كه توسط هامر پورگشتال در سال  الدين محمد حافظ  شمس

يد، چنان شور و شوقي در او برانگيخت كه او را تا پايان عمر به دست گوته رس
  . مجذوب حافظ كرد

هاي روحي عميقي يافت و كوشيد چون او به  گوته ميان خود و حافظ همانندي
روح پنهان هر چيز دست يابد و تجلّي زيبايي و عشق را، وراي صورت مادي اشياء، 

  .كشف كند و افق گستردة نگاه او را بشناسد
، به شرح سرگذشت حافظ، ديوان حافظاي در ابتداي ترجمة  صفحه 42امر در يك پيشگفتار ه

با توجه به اينكه بعضي از اشعار حافظ در آن زمان به ... پردازد  سبك شعر و ترتيب ديوان مي
ها را الگوي خود قرار داد  زبان التين با شرح، وزن و قافيه ترجمه شده بودند، هامر آن ترجمه

بندي كرد  اساس آنها اشعاري را كه خود ترجمه كرده بود، با ذكر وزن و قافيه، تقسيمو بر 
  .)90-89تفضّلي (

اي كه هامر از حافظ در مقدمة ترجمة ديوان ترسيم كرده بود، بسيار تأثيرگذار  چهره
  : بود
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1 Geschicte der Schonen Redekunste Persiens 
2 Memoirs of Asia in the Arts and Sciences 
3 Feredrik von Diez 
4 Adam Olearius 



 مقاله 8، پياپي )1392پاييز و زمستان ( 4/2 ادبيات تطبيقي    45
  :...حافظ از دو نگاه

 

 

اميران و . در دوران زندگاني حافظ پيوسته وضع سرزمين پارس دستخوش انقالب بود
هان پياپي سر كار آمدند و از سر كار رفتند و در هر آمدن و رفتن سيل خون روان پادشا

همه، حافظ آرامش طبع و حسن خُلق خويش را از دست نداد و همچنان نغمة  اين ساختند و با
بلبل و عطر گل و نشئة شراب و زيبايي عشق را ستود و از تكريم جمال در هر صورت كه آن 

  .)24شفا، (شست را متجلّي ديد، فرونن

گوته هر غزل حافظ را بارها و بارها خواند و چنان با روح و فكر و با شيوة بيان 
كم شروع به سرودن شعر با رنگ و بوي اشعار حافظ كرد و  حافظ خو گرفت كه كم

همچنين اين مجموعه را كه . ناميد ديوانبعدها مجموعة آن اشعار را، به تقليد از حافظ، 
هاي كتاب  گذاري كرد و عنوان بخش است، با اسامي فارسي نام شامل دوازده بخش
نامه،  نامه، حكمت نامه، تفكيرنامه، رنج نامه، عشق نامه، حافظ مغني: خود را به ترتيب

  . نامه و خلدنامه ناميد نامه، پارسي نامه، مثَل تيمورنامه، زليخانامه، ساقي
ف ديوان باقي نماند، بلكه گوته هاي مختل تقليد از حافظ تنها در محدودة نام بخش

وي در . سرايي حافظ را نيز به كار بگيرد پردازي و شيوة غزل كوشيد تا وزن و قافيه
كند كه آرزو دارد همچون حافظ  صراحت اشاره مي ، به»تقليد«شعري با عنوان 

  :پردازي كند قافيه
  تقليد

  هايت را بيابمآرزو دارم سرشت قافيه
  هم خوش نشيند بايد اين تكرار بهر من

  راه را با انتخاب معني آغاز كنم
  و سپس

  ها را بيابم واژه
  سخن در قافيه تكرار نگويم

  گاه كه معنايي ديگر يابد مگر آن
  خواهي گونه كه تو مي آن
  داني،  گونه كه تو مي آن

  !بهتر ز همه
  )77: 1379گوته (               
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دهد و در  از نگاه گوته نشان مي هايي كه جايگاه حافظ را يكي از بهترين نمونه
خطاب به «بخش كالم او سروده شده است، شعري است به نام  ستايش از تأثير نشاط

  : خورد هاي حافظانه در آن به چشم مي كه فضا و رنگ و بوي غزل» حافظ
  خطاب به حافظ

  آنچه ديگران خواهند، تو خود داني
  اي همه را تو دريافته آن

  ذلت تا اوجِ لذت  زيرا اشتياق از حضيضِ
  ... كشد  ما را به بند سخت خود مي

  ليك آن لحظه كه آتش به وجودت افتد 
  دست بر گردن جام مي چه لذت دارد

  آن پياله پر شود و آن ديگري خالي ز مي
  تا به يك بار و دو بار سيراب از دستان وي 

  چشم او رخشد، دلش لرزان شود
  ، آرزو دارد بيايد در برَت ناالن شود

  كĤن زمان كاين آبِ گلگون با تو خود همساز كرد
  مرغ روحت جان گرفت و پر زدن آغاز كرد، 

  فرصتي يابد كالمت بشنود
  ...ها بر دل و جانش نهد  وآن سخن

                                        )81-82(  

. ستايد اش مي حافظ را بيش از هر چيز به دليل آزادي انديشه ديوان شرقيگوته در 
كه در بخش » هفت ستارة فروزان آسمان شعر ايران«اي دارد با عنوان  وي مقاله
او اين هفت ستاره را فردوسي، . آمده است ديوان شرقيها و توضيحات  يادداشت

گوته عالوه بر شرح حال كوتاهي . داند انوري، نظامي، رومي، سعدي، حافظ و جامي مي
براي مثال در . كند ظر خود را دربارة هريك بيان ميكه از اين هفت استاد سخن آورده، ن

  : نويسد نامد و مي ترين شاعر ايران مي ترين و باصفا معرفي حافظ او را بزرگوار
هاي اين جهان، راز زندگي را براي خود حل كرد؛ يعني همة  حافظ در عين دلبستگي به زيبايي

» از هرچه رنگ تعلّق پذيرد«شت و بندد كنار گذا آن عاليقي را كه دست و پاي آدمي را مي
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شريك و مصاحب  وبيش با او آشنايي پيدا كند، حافظ براي كسي كه يك بار كم. آزادي جست
  .)117بين  نيك( شود همة عمر او مي

به قول . عشق به زيبايي در انديشة گوته، مانند حافظ، پرتوي از جمال خداوند است
نگرد و  او نيز از زاوية ديد حافظ مي. »تادست كه در جام اف يك فروغ رخ ساقي«حافظ 

ها مانند تجلّي زيبايي خدا در طبيعت،  به همين دليل در اشعار او نيز در بسياري از زمينه
در عشق و در بيان سرمستي و شوق عاشقانه، و درآميختن عشق زميني و آسماني، و 

براي مثال در . شود هاي مشتركي با حافظ ديده مي حتي در زمينة خلقت انسان، ديدگاه
، با الهام از اين انديشة حافظ كه »خلقت و بخشش جان«، در شعري با عنوان »نامه مغني«
  : سرايد ، چنين مي»گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند«

  خلقت و بخشش جان
  آدم آن روز خاك پوكي بود در باغ بهشت

  ... تا ملك آمد و گل را بسرشت 
  ليك آدم با سر و پا و بدن

  اي خاك نداشت اي جز توده جلوه
  اش تا سرانجام نوح از بهر مي

  جان آدم جام ناب باده ساخت
  آن زمان كاين گل به پيمانه زدند

  ماية جان بر خمير خام و ناپخته زدند
  اين خمير خاك جوشيدن گرفت
  جنبش آغازيد و باريدن گرفت

  حافظا شعر تو نيز همچو اين بادة ناب
  ه به خوابدمد جان به تن رفت مي

  ره به ما بنماي در اين غوغاي مي
  ات گام نهيم بر عرش وي تا پي

  )54: 1379گوته (                                    
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در اين شعر، درك شاعرانة گوته را از شراب حافظ  ماية جان آدمي در نماد مي 
تة بورگل مورد بر اساس اخبار قديم يهود، كه به گف«در ضمن، . كند خوبي منعكس مي به

  .)66صفوي (» قبول اسالم است، نوح نخستين كسي است كه شراب ساخت
نامة  تصويرهاي قفس تنگ و ميل انسان به پرواز از اين قفس نيز كه در بخش ساقي

مرغ جان «ديوان گوته قرار گرفته، درك عميق وي را از نگاه عارفانة حافظ در حكايت 
  . دهد نشان مي» و قفس چندروزة تن

  اگر تن همچو زندان است 
  چرا اين تن هماره تشنه است؟

  جان چه آسوده در اين زندان تن
  خود در اين محبس چه خرسندش ببيند

  ها در چنين حالي ببايد باده
  در ميان محبسش جاري بكرد، 

  جان دگر خود را در آسايش نبيند
  با همه فرياد، رهايي را ز اين زندان بخواهد

  )202: 1379گوته (                                            

دهد اين است كه  را تحت تأثير قرار مي ديوان شرقينكتة قابل توجهي كه خوانندة 
وسطايي نيست؛ او نمايندة انسان در تمام  زبانِ قرون حافظ براي گوته يك شاعر فارسي

او «. ندبر اساس چنين تفكري، براي گوته تيمور و ناپلئون يكي هست. قرون است
بازگردد، براي او  تيمورهاسرايد تا به  به زمان و مكان مي نشان نسبت تيمورنامه را بي

» اند يكي است، زيرا كالمشان براي او مهم است، كه هر دو منجي )ع(و مسيح )ص(محمد
  .)33صفوي (

  
  اقبال ادبي حافظ در آلمان 2.1
مي و عناصر شرقي موجود در زمينة ايراني ـ اسال با پيش ديوان شرقيهرحال درك  به

خصوص در مواردي كه گوته از واژگان  راحتي ميسر نبود؛ به آن براي خوانندة غربي به
اهللا، : ناآشناي فارسي و عربي به طور مستقيم در اشعارش استفاده كرده بود، كلماتي مانند
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وان به همين دليل، گوته در بخش پاياني دي. بلبل، ساقي، درويش، حور و جز اينها
  . اش فراهم كرد توضيحات و حواشي الزم را براي خواننده
ها كه براي خوانندگان بسيار راهگشا بود، آنچه  گذشته از اين توضيحات و يادداشت

نبايد فراموش كرد قدرت گوته در تركيب فرهنگ شرقي با ساختار و انسجام غربي در 
رهنگ اروپايي نيازمند نبوغي بود درواقع، انتقال اين مفاهيم پيچيده به ف. اين كتاب است
اي  در مقاله 1گيب. مندي از آن توانست به تركيبي جديد دست پيدا كند كه گوته با بهره

دربارة تركيب غربي ـ شرقيِ » ادبيات جهان اسالم و ايران و اثرپذيري اروپا از آن«با نام 
  : نويسد ديوان گوته چنين مي

توانست در خاك  اي را داشت كه نمي حكم گياه گلخانه انتقال شعر فارسي به ادبيات اروپا
... آورد  اي دورگه پديد مي آميخت و تخمه اروپا ريشه بگيرد، مگر آنكه با گياهان بومي درمي

يافت، به طور غريزي كنار  نبوغ گوته آن بخش از عناصر شعر حافظ را كه با غرب ناموافق مي
هاي شعر  كرد، به همين دليل آرمان او را راضي نميصرف تقليد از شاعران فارسي ... زد  مي

وسطايي موجود در سنّت اروپايي كه با شعر پارسي  و قرون رمانتيكفارسي را با آن عناصر 
بيشترين هماهنگي را داشت درآميخت و از اين رهگذر، زباني ويژه آفريد تا از طريق آن 

  .)145-144گيب (هاي خود را با آن به بيان درآورد  انديشه

زمين و شاعران فارسي، و  تري از فرهنگ و ادب مشرق درك روشنديوان شرقي 
خصوص حافظ، در ميان اروپائيان به وجود آورد و اين همان ميراثي بود كه نسل سوم  به

  . مندان به ادبيات شرق از آن بسيار سود جستند عالقه
ستقالل فرهنگي و ادبي را نوشت امريكائيان هنوز به ا ديوان شرقيهنگامي كه گوته 

. خصوص آثار انگليسي منبع الهام آنان بود نرسيده بودند و آثار ادبي اروپايي و به
ها پس از اعالم استقالل سياسي به دنبال به دست آوردن استقالل فرهنگي و  امريكايي

ادبي براي كشورشان بودند و به دليل نداشتنِ گنجينة فرهنگي و ادبي كهن، از طريق 
وجوي منابعي بودند كه بتواند در  ه و بررسي ادبيات كشورهاي مختلف در جستمطالع
نيازهاي آنان را برآورده ) غير اروپايي(ريزي فرهنگ و ادبياتي مستقل و امريكايي و  پايه
خصوص كه رواج  داد؛ به اي را در اختيارشان قرار مي ادبيات شرق چنين گنجينه. كند

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 H. A. R. Gibb 
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ترتيب نگرش عرفاني  اين به. ي شرقي بسيار همخواني داشتنگر مكتب رمانتيسم با درون
  . شرق زمينة مساعدي را براي رشد ادبياتي مستقل در امريكا فراهم كرد

  
  1گرايي امرسن و مكتب تعالي. 3

هايي است كه براي ساختن ادبيات ملي و مستقل در امريكا  امرسن از نسل امريكايي
گ و ادب امريكا را از حاشية فرهنگ اروپا جدا تالش بسيار كردند و موفق شدند فرهن

هاي مكتب فكري خود  او بنيان. گرايي در امريكاست گذار مكتب تعالي امرسن پايه. كنند
ريزي كرد و به نوعي نگرش  را بر اساس مجموعة مطالعاتي كه انجام داده بود پايه

  . عارفانه و جهاني دست يافت
وجوي يافتن  هد كه وي همواره در جستد نامه و آثار امرسن نشان مي زندگي

حقيقت و هويتي شخصي براي خود و يافتن هويت ملّي امريكايي بوده و در اين راه 
اي از نظريات فلسفي  او مجموعه. اي داشته است سفرهاي فراوان و مطالعات گسترده
را در كنار فلسفة  4و سوئيدنبرگ 3و كاراليل 2انديشمندان معاصر خود مانند كانت

هاي عرفاني شرق مانند هندوئيسم و  آوري كرد و سپس به سراغ آئين وافالطوني جمعن
بوديسم و تائوئيسم و تصوف اسالمي رفت و با ادب و حكمت آنها نيز آشنا شد و 

  . آنها را در هم ادغام كرد و به نوعي مذهب جهاني دست يافت ةمجموع
اي بود كه  ديدگاه عارفانه هاي مذكور همگي در يك اصل مشترك بودند و آن فلسفه

عرفان . گذاشت در درجة اول ديدگاه عقالني نسبت به درك حقايق هستي را كنار مي
كرد كه بدون انجام دادنِ آداب  مورد نظر او اعتقاد به وجود نيروي اليزالي را ترويج مي
امرسن به دنبال معرفتي بود كه . و رسوم خاصي در تمام اديان و مذاهب وجود داشت

اعتقاد به حقيقت برتري كه وي آن را روح . اش را محدود نكند فق ديد و آزادي انديشها
او در رسالة . دهد گرايي را تشكيل مي ناميد، يكي از اركان اصلي فلسفة تعالي مي 5جهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Transcendentalism 
2 Immanuel Kant 
3 Thomas Carlyle 
4 Emanuel Swedenborg 
5 Over soul 
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: به طور خالصه او معتقد است. مفصالً توضيحاتي داده است روح جهاندربارة  1طبيعت
عالوه بر درك لحظه، . تي براي درك جديدي از هستي استهر لحظه از زندگي فرص

كند و تنها راه رسيدن  اكنون وي بر استفاده از نيروهاي دروني و فردي انسان تأكيد مي
او بر اين باور . داند يا درك اشراقي از جهان مي 2به حقيقت را به كار گرفتن قوة شهود

شروع كند و مقدمة اين شناخت،  است كه انسان براي درك حقيقت بايد از درون خود
اي  هايي از آن در دل هر فرد و در دل هر ذره شمول كه جلوه عشق است؛ عشقي جهان
پس هر انساني با توسل به نيروهاي درون خود، در ارتباط با . در طبيعت نهفته است

گاه  ترتيب دل هر شخصي جلوه اين تواند به اسرار جهان دست يابد و به طبيعت، مي
اي را در اين بخش از  نمونة چنين ذهنيت عارفانه. شود لّي اين نيرو يا روح جهان ميتج

  : توان ديد رسالة طبيعت مي
كران به  سپارم و در فضاي بي ايستم، ذهنم را به نسيم باد مي هنگامي كه روي زميني خالي مي

شود  شم تبديل ميگويي تمام وجودم به يك چ. يابم آيم، ديگر از خود نشاني نمي پرواز درمي
افتد،  ها فرومي همة حجاب] در چنين حالتي است كه. [و ديگر هيچ] شوم همه تن چشم مي[

شوم  آيد، بخشي از جان جهان مي جريان جاري هستي در وجودم به حركت و چرخش درمي
 .)1/10، 1912امرسن (اي از او  يا ذره

از آزادي انديشه و هنر  3»محقّق امريكايي« در مقاماو همچنين در مقاالت ديگري 
كه براي رسيدن به حقيقت اين عشق، انسان بايد خود را از  چنان كند، آن مي سخن
هاي محدودكنندة گذشتگان رها كند و به نوعي درك شخصي از جهان برسد؛  بينش

وي در مقاالت بعدي خود به مطالب . دركي اصيل كه خالقيت فردي انسان را بارور كند
كه در آن از سرگشتگي بشر در  4»اجتماع و انزوا«داخته است، مثالً مقالة اجتماعي نيز پر

آورد و پناه بردن به خلوت شخصي را توصيه  هاي زندگي سخن به ميان مي انتخاب
  . كند مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Nature 
2 Intuition 
3 “The American Scholar” 
4 “Society and Solitude” 
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امرسن براي القاي مفاهيم عرفاني مورد نظرش، عالوه بر سرودن شعر و نوشتن 
هاي امريكا و اروپا نيز  سخنراني در دانشگاه مقاالت فلسفي و اجتماعي و ادبي، به ارائة

گرايان را به كمك گروهي از  و انجمن تعالي 1دايلاو همچنين مجلّة . پرداخت
  . اندازي كرد گرا راه نويسندگان و انديشمندان تعالي

  
  امرسن و فرهنگ شرق 3.1

دهد كه وي از طريق مطالعات وسيع و گسترده در  بررسي آثار امرسن نشان مي
اش را محدود  وجوي مذهبي جهاني بوده است؛ مذهبي كه افق ديد و انديشه تجس
اش با آيين و عرفان شرقي و  مطالعات او در زمينة بينش نوافالطوني و آشنايي. نكند

اي را براي استقبال از هنر و انديشة شاعري  فرهنگ اسالمي، درواقع بستر مناسب فكري
زمينة شعري به  ال نگرش عرفان هندي كه در پسبراي مث. مانند حافظ آماده كرده بود

، ناظر بر اين واقعيت است كه براي امرسن نيز، مثل گوته و  وجود دارد 2»برهما«نام 
ترين درجة  برهما باال. حافظ، صورت اعتقادات مهم نبود، بلكه نفْس ايمان مهم بود

آيين هندو آشنا  براي درك اين شعر بايد با مفاهيم«. تقدس در اعتقادات هندوهاست
 كه دكربود، امرسن به خوانندگانش كه از پيچيدگي مفهوم شعر شكايت داشتند پيشنهاد 

گاه آن را خواهيد  جاي كلمة برهما، يهوه را جانشين كنيد و شعر را بخوانيد، آن به
  .)305 3فورستر(» فهميد

به مقام برهما  وقتي كسي. كند اجزاي جهان اشاره مي  به وحدت همة» برهما«شعر 
شعر با اين مضمون . شود هاي پشت پردة اين جهان براي او فاش مي رسد، حكمت مي

سپس . و قرباني، دور و نزديك، سايه و نور، همه يكي هستند دژخيمشود كه  شروع مي
  : يابد گونه ادامه مي اين

  براي من نام و ننگ يكي است... 
  كنند آنان كه مرا ترك مي

  كنند كنند كه مرا ترك مي ياشتباه فكر م به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Dial 
2 Brahma 
3 Foerster 
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  هاي پروازشان هستم چرا كه من بال
  من در عين شكّاكي، خود شك هستم

  هاي برهمن هستم  من زمزمة سرود روي لب
 )9/30، 1912امرسن (                                            

. ودش اما نگاه عارفانة امرسن مانند عرفان هندي در سكوت و پذيرش خالصه نمي
دهد كه تفكر مبتني بر سكوت و پذيرش  حتي يك نگاه گذرا به آثار امرسن نشان مي

هاي فكري و  خورد، با دغدغه انفعالي وضع موجود كه در عرفان هندي به چشم مي
عالوه بر عرفان هندي، امرسن براي . آزادمنشي در انديشة امرسن همخواني ندارد

عاتي نيز دربارة فرهنگ و تفكر اسالمي هاي شرق، مطال شناخت هرچه بيشتر حكمت
  . داشته است

  
  امرسن و شعر فارسي 3.2

موازات كنجكاوي براي شناخت فرهنگ اسالمي، متوجه اشعار شاعران  بهامرسن 
عشق و پيوند ميان انسان و طبيعت و خدا  غزليات حافظاو قبل از خواندن . ايراني شد

آوري كه  خداوند در زيبايي جهان شگفت را تجربه كرده بود و از درك عارفانة شكوه
هاي  گو، ابتدا جنبه پس از خواندن اشعار شاعران فارسي. خلق كرده، سخن گفته بود

هاي سطحي بعضي از  كه در ترجمه گل و بلبلاي  و تصاوير كليشه 1بزمي و آناكرئوني
تا پيش از الزم است يادآوري شود كه امرسن . اروپائيان رايج بود، توجه او را جلب كرد

او نخستين دفتر شعرش را در . سرا نداشت سالگي توجه چنداني به شاعران فارسي چهل
وسه سالگي منتشر كرد و از اين دوران به بعد بود كه مطالعة شعر شاعران  چهل

در ميان شاعران ايراني دو . اش قرار گرفت هاي مورد مطالعه گو در فهرست كتاب فارسي
وي سعدي را به دليل . سعدي و حافظ: رسن را برانگيختندتن بيش از همه تحسين ام

پسنديد و انديشة او را سرشار از خرد و عقل عملي يافته  هاي اخالقي آثارش مي جنبه
  . بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 anacreonic 
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اي كه دربارة شاعران ايراني در آثار امرسن به  هاي پراكنده هرحال، غير از يادداشت به
  : نويسد در اين باره مي) 155(يوحنان  ،خورد چشم مي

هاي او غالباً بر  ترجمه... وي درمجموع حدود هفتصد بيت شعر فارسي را ترجمه كرده است 
اي كه در ترجمة انگليسي حتي ترتيب كلمات و  گونه اساس برداشت فن هامر است، به

  .هاي آلماني را حفظ كرده است بندي آنها، رنگ و بوي ترجمه جمله

هاي  و دو شعر نسبتاً بلند با نام» سعدي«به نام  در ديوان اشعار امرسن يك شعر بلند
خورد كه درواقع  به چشم مي» 2از شعر فارسي حافظ «و » 1از شعر فارسي حافظ «

رسد برداشت  به نظر مي 1»شاعر«اي به نام  حتي در مقاله. حافظ است نامة ساقيترجمة 
ت تأثير اين دو عنوان يك انسان كامل و داراي رسالت اجتماعي، تح به شاعروي از 

شاعر كسي : كند گونه توصيف مي امرسن در ابتداي اين مقاله شاعر را اين. شاعر است
» كند گساران سعادتمند سرازير مي به سوي بزم مي/ آور خدايان را شراب مستي«است كه 

بر اساس ديدگاه امرسن، شاعر واسطة بين دنياي معنوي  .)3/10، 1912امرسن (
منزلت حافظ را در نگاه امرسن، در ابتداي . رماندة خاكي استغيرمادي و انسان د

روال معمول در نگارش مقاالت . توان مشاهده كرد مي 2»تاريخ دو«اي با عنوان  مقاله
سرود كه مضمونش با  گونه بود كه در ابتداي مقاالتش قطعه شعري مي امرسن اين

آورده است، » تاريخ دو« در شعري كه در ابتداي مقالة. مطالب مقاله همخواني داشت
توان قائل شد، براي حافظ در نظر گرفته  اي را كه براي يك شاعر مي ترين مقام هنري باال

ناميده است و نام حافظ را كنار نام شكسپير نشانده و اين دو را  شاعر شاعرانو او را 
ردازند، شاعراني كه بدون اينكه به موعظه بپ«: نمونة كامل شاعران به حساب آورده است

ها و خاطراتش در  وي در مدخلي در يادداشت). 2/165، 1904-1903(» بخشند الهام مي
كردم و همانند او بودم  داشتم مالقاتش مي زوتنها كسي كه آر«  :نويسد مي 1847سال 

 .)9/447(» است] حافظ[

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Poet 
2 History II 
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به حافظ و مطالعات  1»نمونة عالي«اي با عنوان  در سخنراني 1849امرسن در سال 
اي با عنوان  همچنين در جلد هشتم مجموعه آثار او مقاله. رسي اشاره كرده استفا
درج شده كه با وجود اينكه مقالة مذكور دربارة شعر شاعران » دربارة شعر فارسي«

به قول . زبان است، محتواي آن بيشتر دربارة حافظ و افق وسيع فكري اوست فارسي
امرسن دريافت چگونه شاعر از راه ستايش  اين در آثار حافظ بود كه«) 165(يوحنان 

به شعف و شادي ... ها، طلوع آفتاب، موسيقي و  شراب، گل سرخ، دوشيزگان، پرنده
  ».ها رسيده است ها و خوشي حدي نسبت به تمام زيبايي بي

اش ايجاد كند اين بود  هرحال، آنچه امرسن كوشيد تا در ذهن مخاطبان امريكايي به
گرايانه از  باشي از اشعار حافظ را با برداشتي تعالي ني و خوشكه برداشت آناكرئو

  . انديشة او جايگزين كند
گرچه شناخت امرسن از حافظ با گوته آغاز شد، شناخت وي به آنچه گوته دريافته 

تأثير انديشة حافظ بر ذهن امرسن با آنچه بر ذهن گوته بر جاي . بود، محدود نشد
  . گذاشته بود، متفاوت بود

  
  تفاوت نگاه گوته و امرسن در برداشت از شعر حافظ. 4

هاي آلماني شعر حافظ با اين شاعر  با آنكه امرسن و گوته، هر دو از گذرگاه ترجمه
هاي بارزي در نوع نگاه و زاوية ديد و برداشتشان  شيرازي آشنا شده بودند، تفاوت

  . نسبت به حافظ وجود دارد
بت به حافظ اين است كه گوته در برداشت از تفاوت بين ديدگاه گوته و امرسن نس

شد تا  كرد و چنين نگاهي موجب مي هاي رمانتيك زادة خيال تأكيد مي حافظ بر جنبه
به عبارت ديگر، گوته . خواننده از واقعيتي كه در شعر حافظ وجود داشت غافل بماند

ن و در حافظ طرحي را براي عاشقانه سرودن و عشق رمانتيك گل و بلبل و سوخت
اي كه امرسن در حافظ  هاي اجتماعي و درد هويت فرهنگي ساختن يافته بود و به جنبه

ها در شرق و مظاهر آن، پناهگاه  كرد؛ زيرا رمانتيك كشف كرده بود توجه چنداني نمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 The Superlative 
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انگيزة اصلي گوته نيز در نزديك . جستند وگريزگاهي براي بيان عواطف شخصي مي
اش با حافظ، رنگي از گريز از دنياي ناخوشايند معاصرش  شدن به شرق و نهايتاً آشنايي

توانست به آرامش و زيبايي دست شرق براي او پناهگاهي بود كه در آن مي. را داشت
شرق درواقع ترياكي است كه من در «: كه در يكي از نامه هايش نوشته بود  يابد؛ چنان

  .)17 شفا( »برم اين دوران پرجنجال براي تخدير روح خويش به كار مي
اش در اشعار حافظ، نگري ويژه ژرف شناسي امرسن و به اما انگيزة اصلي شرق

اي بود كه عالوه بر ستايش زيبايي و آرامش، جوابگوي روح  وجوي انديشه جست
به همين دليل، آشنايي . خواه و استقالل فردي و تقويت هويت ملّي او نيز باشد آزادي

ن و حافظ، به پيدايش جنبشي فرهنگي و ادبي در زبا امرسن با شعر شاعران فارسي
شعر فارسي، براي او تجربة صرفاً ادبي «امريكا كمك شاياني كرد؛ چرا كه آشنايي با 

يوحنان (» آمد هاي فرهنگي به شمار مي نبود، بلكه در معناي وسيع كلمه، يكي از تجربه
153(.  

  
  نگاه شاعرانة گوته و نگاه فرهنگي امرسن 4.1

در . داد شاعرانة شخصيت حافظ نبود كه امرسن را تحت تأثير قرار مي فقط جنبه
مسلك امرسن  اي بود كه با روح عارف انديشة او جريان عميق فلسفي و معنوي

ناگفته نماند كه امرسن، . توان آن را مذهب جهاني ناميد همخواني داشت؛ جرياني كه مي
، برداشتي عرفاني از اشعار وي عنوان يك شاعر غربي، هنگام مطالعة اشعار حافظ به

» روي عنكبوت درون بطري شكر بپاشد«خواست  نداشت و به قول خودش نمي
در مورد » دربارة شعر فارسي«وي اين جمله را در مقالة ). 8/249، 1904- 1903امرسن (

گساريِ  ورزي و مي گويد به اين معني كه الزم نيست او در عشق نگاه عارفانه حافظ مي
تدريج هرچه بيشتر با ابعاد مختلف  ل ردپاي مفاهيم معنوي بگردد، اما بهحافظ دنبا

انديشة حافظ آشنا شد، بعد شاعرانه و معنوي دريافتش بر بعد رايج از چهرة حافظ، 
  . عنوان شاعر بزمي و آناكرئوني، غلبه يافت به
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  عشق از دو نگاه 4.2
گوته . زليخا و ليلي: دارندالشّعر شرقي حضور  در آثار گوته و امرسن دو عروس

. برگزيد 1عنوان نامي استعاري براي معشوق واقعي خود، يعني ماريان ويلمر زليخا را به
الشّعر مذهبي در ادبيات فارسي و حافظ است،  او با انتخاب نام زليخا كه معشوق عروس

حتي تا  اي از زبان استعاري پنهان كرد و هويت واقعي و زميني معشوق خود را زير اليه
در » زليخانامه«ماجراي مفصل اين عشق در بخش . پايان عمر نام واقعي او را فاش نكرد

ها از  اين كاربرد استعاري در طرز استفادة رمانتيك). 15شفا (آمده است  ديوان شرقي
استعاره رايج بود؛ مفاهيم استعاري رمانتيك كه گرچه به مفاهيم انتزاعي بزرگ اشاره 

  . هاي زميني شاعر هم داشتندندي ناگسستني با عشق واقعي و تجربهكردند، پيو مي
گراي امرسن عشق با مظاهر فلسفي و اجتماعي پيوند خورده  اما در نگرش تعالي

امرسن در جايي از ليالي شعر فارسي با نام زني . معشوق او چهرة زميني ندارد. است
ظر وي معشوق نيست، بلكه يك نماد الشّعرِ شرقي در ن عروس ليليِ. كند اليتناهي ياد مي

ليلي «: گويد دربارة ليلي در شعر حافظ و فردوسي مي 2»آداب«او در مقالة . بالنده است
روز  زده كرده است، روزبه اش شگفت يك نيروي مادي است كه مرا با زندگي اليتناهي

ين زن را او ا. »كند درخشد و هر لحظه لذّت و جذابيت پيرامونش را بيشتر مي بيشتر مي
   .)3/151 ،1904-1903 امرسن(داند  نماد جزو از كل مي

تفاوت نگاه و برداشت دو شاعر از دو عروس شعري كه در سنّت ادبي فارسي و 
ديدگاه رمانتيك فردگرايِ . آمده، برخاسته از دو ديدگاه كامالً متفاوت است ديوان حافظ

گوته، زليخا كه معموالً معشوق  در شعر. گرا و عارفانة امرسنگوته و ديدگاه تعالي
تري پيدا كرده است و از سوي ديگر، ليال در  مقدس و آسماني است، دايرة داللت زميني

البته اين نگاه امرسن به ليلي در . نگاه امرسن داللت استعاليي و نمادين و اليتناهي دارد
ام معشوق يك از اشعار او ن در هيچ. صراحت بيان شده است هاي منثورش بهنوشته

  .شود، نه صريح و نه استعاريديده نمي) ويژه از نوع عروس شعري فارسي به(خاصي 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Marianne Willmer 
2 “Manners” 
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  اقبال ادبي حافظ در امريكا. 5
اي كه  گرچه شناخت امرسن از حافظ به طور تدريجي و بر اساس نقشة مطالعاتي

هاي اجتماعي و  گوته طراحي كرده بود صورت گرفت، او خود در اشعار حافظ جنبه
هاي فكري و فرهنگي جامعة  اي را كشف كرده بود كه با دغدغه نگي و اعتقاديفره

هاي  گذار ارزش براي امرسن، شاعر، مظهر هويت ملّي و پايه. معاصرش همخواني داشت
بر همين . برتر در جامعه بود و اين همان نقشي است كه در حافظ يافته و پسنديده بود

او حافظ را . ظ در ادبيات امريكا رواج داداساس، وي نگاه جديدي را نسبت به حاف
بخش آن  حال كه عشق را به دليل تأثير تعالي شاعر انديشمندي يافت كه درعين

دربارة شعر «در مقالة . ماند هاي مسئوليت اجتماعي شاعر غافل نمي ستايد، از جنبه مي
حافظ با «: دكن گونه تجليل مي عنوان يك شاعر، اين از اين جايگاه حافظ، به» فارسي

او عمامه از . دهد هاي تزويرآميز معاصر خود را مورد انتقاد قرار مي قاطعيت، برداشت
عشق و شراب حافظ با ... كند  دارد و به سوي درويش متظاهر پرتاب مي سر برمي

  .)8/248(» گري همراه نيست عياشي و الابالي
حافظ به چشم  تفاوت مهم ديگري كه در برداشت گوته و امرسن از انديشة

كوشد تا بر تن انديشة شرقي او  خورد اين است كه گوته، پس از شناخت حافظ، مي مي
به همين جهت، ضمن اينكه مضمون انديشة حافظ . اي از فرهنگ اروپايي بپوشاند جامه

كند و به قول پروفسور گيب آن را  نمايد، آن را با فرهنگي غربي ارائه مي را حفظ مي
هاي بيگانة شرقي  هرحال، خوانندة اروپايي جنبه به. دهد پرورش مي اي انهگياه گلخمانند 

رسد براي امرسن انتقال مفاهيم و انديشه در  اما به نظر مي. كند اشعار او را حس مي
: نويسد وي در اين باره مي. اي جدي بوده است اشعار حافظ با سبكي حافظانه دغدغه

). 14(» كند روح آن است نه موضوع آن ار ميآنچه شعر حافظ را متمايز و تأثيرگذ«
ترين شكل ارائة روح اشعار حافظ به زبان انگليسي، ابتدا   امرسن براي وصول به نزديك

» از شعر فارسي حافظ«او عنوان شعر را . حافظ شد» نامة ساقي«كار ترجمة  به دست
در تالش بوده است  دهد كه چنين انتخابي تأكيد او را بر اين نكته نشان مي. انتخاب كرد

آثار . توان يافت، ارائه كند گونه كه در شعر فارسي مي تا انديشه و شعر حافظ را آن
گذارد و روش ديگري در  دهد كه وي ترجمة شعر حافظ را كنار مي بعدي او نشان مي
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يا  2»سهم روزانه«يا  1»باده يا خداي شراب«اشعار مشهور او، مانند . گيرد پيش مي
جاي ترجمة واژه  دهند كه وي به نشان مي 4»قسمت و تقدير«و  3»شاعر«ند مقاالتي مان

گرايانة  كرده و آن را بر اساس دريافت تعالي 5به واژه، انديشه و مضمون حافظ را دروني
وي در چنين آثاري، با استفاده از خالقيت . خود به زبان انگليسي برگردانده است

تر رفته است و عالوه بر انتقال مفاهيم، ساختار اش، از ترجمة اشعار حافظ فرا شاعرانه
  . انديشه و بافت كالمي حافظ را نيز در بيان مقصود خود به كار گرفته است

  
  پايان سخن. 6

تأثير حافظ شيرازي بر گوتة آلماني و امرسن امريكايي الگويي فرهنگي و جغرافيايي 
گذرد و به امريكا  روپا ميشود و از ا كند كه از آسيا شروع مي را در ذهن ترسيم مي

طي كردنِ چنين مسيري حكايت از پيوندهاي مشترك روحي و فكري و . رسد مي
  . هاي جهاني دارد همدلي صاحبان انديشه

ترجمة : گوته در ديدارش با امرسن مطالعة چند كتاب را به او پيشنهاد كرد، از جمله
. كتاب هامر پورگشتال بود ، كه مترجم هر دوتاريخ ادبيات فارسيو  ديوان غزليات

گرچه شناخت امرسن از حافظ بر اساس نقشة مطالعاتي گوته طراحي شده بود، 
گرايانة وي، محصولي متفاوت به بار  برداشت امرسن از حافظ بر اساس نگرش تعالي

  . داد
در اين مقاله، افزون بر مقايسة تأثير پوياي انديشه و شعر حافظ بر دو شاعر غربي، با 

پراور، چگونگي مقبوليت و پذيرش حافظ در غرب نيز، . بر نظرية زيگبرت استكيه 
كننده كه در روشن كردن زواياي مبهم تبادالت ادبي  عنوان يكي از عوامل تعيين به

نتايج حاصل نشان داد كه انگيزة اصلي گوته و امرسن درك . ضروري است، بررسي شد
اما بررسي . خاطبان غربي خود بوده استروح شعر حافظ و انتقال مفاهيم شرقي آن به م

بافت گفتمان و نحوة تعامل با مقوالت فرهنگي موجود در شعر حافظ و انتقال آن به 
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1 “Bucchus” 
2 “A Day’s Ration” 
3 “The Poet” 
4 “Fate” 
5 internalize 
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كند كه گوته براي  خوبي روشن مي مخاطبان آنان، در آثار اين دو شاعر اين نكته را به
وضيحات و اي براي مقبول واقع شدن حافظ در آلمان، عالوه بر ت فراهم ساختن زمينه

افزوده، كوشيده است تا شعر وانديشة حافظ را  ديوان شرقياي كه در پايان  حواشي
كه  درحالي. مطابق با روحيات رومانتيك و برطبق سليقه وذهنيت اروپايي ارائه كند

امرسن غزليات حافظ و بافت كالمي او را متناسب با نياز اجتماعي مخاطبان خود ــ كه 
بودند ــ ارائه كرده است؛ ) غير اروپايي(فرهنگي و ملّي  به دنبال هويت مستقل

اي كه موفق شده است ميان آنچه مخاطبانش از او انتظار داشتند و آنچه ازشعر و  گونه به
ترتيب، امرسن با  اين به. انديشة حافظ برداشت كرده بود، پيوند مقبولي به وجود بياورد

ت به حافظ متحول كرد و چهرة او را خوانش جديد خود از حافظ، نگرش غربي را نسب
كند، به انديشمندي آزادفكر در  از شاعري بزمي كه مخاطبش را به خوشباشي ترغيب مي

  . ادبيات جهان تبديل كرد
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