
  

 

   گوته شرقي- ديوان غربي حافظ و عشق عرفاني در خلقتأثير
 

  ∗∗∗∗محمدحسين حدادي

  هاي خارجي، دانشگاه تهران، ايران استاديار گروه آلماني، دانشكدة زبان

  )10/08/85: ، تاريخ تصويب26/07/85: تاريخ دريافت(

    ...تأثير حافظ و عشق عرفاني در خلق محمدحسين حداديچكيده 

اند، و    اي داشته    گوته نقش تعيين كننده     شرقي -ديوان غربي  در شكل گيري     اي  عوامل عديده 
در اين ميان نقش حافظ و عشق عرفاني اين نويـسندة نامـدار آلمـاني بـه ماريانـه فـون ويلمـر                     

(Mariane von Willmer)وي منبع ديوان در اين كه انديشة حافظ و.  بسيار چشمگيرترند 
 ادبيات غنايي آلمان شد و ارادت خاص گوته به حافظ انگيزة      الهام گوته براي خلق اين شاهكار     

اصلي او براي پي ريزي اين اثر و هجرتي روحاني و عرفاني از دنياي پرآشوب غرب بـه شـرق     
بود، هيچ شك و ترديدي وجود ندارد، اما نبايد از نظر نيز دور داشت كه بدون آشنايي گوته بـا              

اي كه در سال     به گونه   شرقي -ديوان غربي ين عشق، آفرينش    ماريانه و بالطبع تأثيرپذيري او از ا      
عشق افالطوني گوتـه بـه   . يافت   منتشر شده است، ممكن نبود و اين اثر جلوة ديگري مي           1819

، براي او محملي شد تا با سير وسلوك در ادبيـات شـرق و             شرقي-ديوان غربي ماريانه، زليخاي   
 زمين به مفهوم عشق عرفاني دست يابـد و          و سفر خيالي خود به مشرق      ديوان حافظ بخصوص  

  .  عشق شرقي خمير ماية ديوان او شود

  شرقي، غربي، هجرت، عشق عرفاني، رمانتيسم، ديوان: هاي كليدي واژه
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  مقدمه

يكي از رويدادهاي مهم در زندگي ادبي گوته، دوستي بسيار عميق و نزديك  او بـا شـيلر                   

 كـه شـيلر دار فـاني را    1805 يازده سال و تا سال اين دوستي.  آغاز شد1794است كه در سال    

فعاليت ادبي گوتـه بعـد   . وداع گفت و با فقدان خود آالمي عميق بر قلب گوته نهاد، ادامه يافت      

گوته در اين   . كرد  از مرگ شيلر جسته و گريخته بود و او دورة ادبي خود را تمام شده تلقي مي                

او بـا   . صيل عميق آثار شكسپير و نيز شرق پرداخـت        دوران بيشتر به مطالعات ادبي، به ويژه تح       

ها در غرب، گمشدة خود را در شـرق ديـد و بـا                مطالعة ادبيات شرق، اين منبع الهام رمانتيست      

 كـه توسـط     ديـوان حـافظ   ترجمـة   .  در حافظ همزاد خود را يافـت       ديوان حافط مطالعة ترجمة   

 صـورت  (Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall)يوزف فـون هـامر پورگـشتال    

 به دست گوته رسيده بود، چنـان تـأثيري بـر او             1814پذيرفته و توسط انتشارات كوتا در سال        

نهاد كه در صدد سفري عرفاني و هجرت گونه به شرق برآمد تا شور و شوق جواني و آرامـش     

ـ ديوان حافظگوته با الهام از   1.خيال خود را باز يابد     ن شـاعر   شروع به نوشتن آثاري در مدح اي

ايراني كرد و در خود شوري تازه كه بعد از مرگ شيلر رو به افول نهاده بود، در خلق آثار ادبي                      

 او با عشق آتـشين وي بـه ماريانـه           ديوانعالقة گوته به سرودن اشعاري در مدح حافظ و          . ديد

ت ارادت خاص گوته به حافظ و ادبيـا       . ورتر شد    شعله  شرقي -ديوان غربي فون ويلمر، زليخاي    

 كه در ادبيـات    1819 در سال    شرقي -ديوان غربي شرق و عشق افالطوني او به ماريانه در خلق          

  . اند  اي برخوردار است، نقش ويژه و كليدي ايفا كرده آلمان از جايگاه ويژه

  بحث و بررسي

گوته در اوايل قرن نوزدهم از اوضاع آشفته و نابسامان سياسي و اقتصادي روز كه بعـد از         

حافظ و شرق رويايي، نه فقط . لمان توسط فرانسه بر آلمان سايه افكند، بسيار دلگير بود     اشغال آ 

اي نيز براي گريز معنوي و عرفاني         شور و شوق جواني گمشده را به گوته بازگرداند، بلكه بهانه          

، شعر آغـازين    ديوان حافظ او با الهام از     . و سفر هجرت گونه و خيالي او به مشرق زمين شدند          
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  Hegire كه از واژة فرانـسوي هجرت را به كلمة ،»نامه مغني«، شرقي  -ديوان غربي اول كتاب

هجـرت  . وام گرفته شده است، زينـت بخـشيد       ) اقتباس از واژة عربي هجره در زبان فرانسوي       (

خيالي گوته به شرق و روح عرفاني آن، در قالب سفر واقعي او به مناطق حومة رودهاي رايـن،                

 با معاهده پاريس و پايان اشغال آلمان توسط فرانسه          1814آلمان كه در جوالي     نكار و ماين در     

  . پذير شده بود، تجلي يافت بعد از هفده سال امكان

 و عقـد معاهـدة صـلح پـاريس كـه            1814گيري ناپلئون در سال       اگرچه گوته بعد از كناره    

ستي در خود دليلي براي     نتيجه آن حاكميت آرامش در آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي بود، باي           

ديد، اما اين اقدام  هجرت دروني به شرق و فرار از اوضاع نابسامان اقتصادي و سياسي روز نمي             

هـاي تـازه    اي نيز براي توجيه عطش سيري ناپذير اين نويسنده در پيمودن افق    توان بهانه  را   مي   

اي تنـگ سياسـي   از طرفـي فـض  . و خاموش ساحتن آتش دروني با كمك سير ادبي جديد ديـد    

شـامي،  (حاكم بر دوران هفده سالة فعاليت سياسي گوته در دربار وايمار را نبايد ناديده گرفـت          

اي در ادامـة راه   اگر سفر گوته به ايتاليا و بخصوص شهر رم، كه نقش عظيم و برجـسته     ). 2005

توفـان و  «ة نويسندگي گوته و آغازي ديگر در زندگي ادبي او ايفا كرد، بـه عنـوان گـذر از دور         

محسوب شود، بايد گريز گوته به ادبيات شـرق  » كالسيك«به ) Sturm und Drang( »طغيان

  .و هجرتي عارفانه و روحاني قلمداد كرد» رمانتيسم«به » كالسيك«و حافظ را گذر از دورة 

از حـافظ نـام بـرد، در        ) 1814هفتم ژوئـن،    (نخستين بار كه گوته در دفتر خاطرات خود         

 بـراي او  ديـوان حـافظ  سم اين كه بعدها يك اثر ادبي غنايي خلق كند، نداشت و          ذهن خود تج  

: نويـسد   او در دفتر خاطرات خود در ايـن تـاريخ مـي            .شد فقط يك تخدير فكري محسوب مي     

اي   اگرچه پيش از اين مطالبي چند از اين شاعر گرانقدر خوانـده بـودم و چيـز قابـل مالحظـه                    «

مجموعه اين اشعار چنان تأثيري بر من داشته است كه در پاسخ            دستگيرم نشده بود، ليك اكنون      

گوتـه  ( » توانم در مقابل اين پديدة بـا عظمـت دوام بيـاورم    آن ناگزير به خلق اشعارم، زيرا نمي  

   ). 368 الف، 1951

گوته در طي دوران هفده سالة فعاليت سياسي خود در وايمار، هرگز اين شهر را به علـت              

معاهدة صلج پاريس اين امكان را به       . تصادي و سياسي آلمان ترك نكرده بود      اوضاع نابسامان اق  

سرنوشـت بـراي او     .  از فرانكفورت، زادگاه خود ديدن كند      1814او بخشيد كه در جوالي سال       

اين گونه رقم زد كه در اين سفر و در نزديكي شهر فرانكفورت، براي اولين بار با ماريانه فـون                    



 (Mariane Jung)كه در آن هنگام هنوز مجرد بود و ماريانـه يونـگ   ويلمر، زليخاي ديوانش 

گوته در اين ديدار دلباخته و شيفتة ماريانه شد و اين دختر جوان شور     . شد، آشنا شود    ناميده مي 

اين عشق، گوته را بيش از پيش ترغيـب كـرد تـا دسـت بـه        . و شعف دوباره را به او بازگرداند      

 بزنـد و اكنـون همچـون حـافظ، زيبارويـان را        ديـوان حـافظ   از  سرايش اشعاري ديگر با الهـام       

گوته بعد از بازگشت از سفر خود و يافتن انگيزه و اشتياقي پرشـورتر             . گر درگاه حق ببيند    جلوه

 و سرودن اشعاري در رثـاي    ديواناو، ديگر به خواندن گاه و بيگاه اين          ديواننسبت به حافظ و     

  .حافظ بسنده نكرد

 و  ديـوان حـافظ    نوشت، بيشتر تحت تأثير      1815 و   1814بين سال هاي    اشعاري كه گوته    

بعد از ديدار دوبارة او با ماريانـه فـون ويلمـر در سـال            . احساسات و مفاهيم شرقي قرار داشت     

 شد و زليخاي گوته مظهر و نمـاد عـشق            شرقي -ديوان غربي ،  عشق محور اصلي كتاب       1815

اي براي بيان عـشق عرفـاني و مفـاهيم كامـل              وسيله  او براي گوته   ديوانقرار گرفت و حافظ و      

شايد رواست  .  و جايگاه آن نزد حافظ شدند      حافظ ديوانزندگي و حتي درك عشق عرفاني در        

بزرگترين اعتراف نامة عشقي است كه يكي اروپايي نـسبت           « شرقي -ديوان غربي گفته شود كه    

  .)2005شامي، (» به شرق ادا كرده است

در وصف  » زليخا نامه « به نام     شرقي -ديوان غربي  كه عظيم ترين كتاب      ماريانه فون ويلمر  

بايـد  .  گوته نداشـت    شرقي -غربي ديوان و رثاي او سروده شده است، نقشي اندك در پيدايش         

گفت كه ارادت معنوي و روحاني گوته نسبت به حافظ و عشق عرفاني و افالطـوني او نـسبت                   

اگرچـه در صـورت عـدم     . انـد    مكمل يكديگر بـوده    قي شر -ديوان غربي   به ماريانه در پيدايش     

 امكـان پـذير      شـرقي  -ديوان غربـي  اي چون      او خلق اثر جاودانه    ديوانآشنايي گوته با حافظ و      

ساخت، تصور كتـابي   نبود، اما اگر عشق گوته نسبت به ماريانه نيز  او را متحول و دگرگون نمي 

 منتشر شد، غير قابل تصور بـود و    1819 به شكلي كه در سال        شرقي -ديوان غربي تحت عنوان   

  . آمد فقط شايد مجموعه آثاري در رثاي حافظ و شرق پديد مي

ها پس از مرگ گوته، بـر   ، يعني سال1869عشق گوته نسبت به ماريانه فون ويلمر تا سال        

، خـواهرزادة ماريانـه فـون    (Hermann Grimm) همه پوشيده ماند، تا اين كه هرمان گـريم 

 شـرقي  -ديـوان غربـي   اين راز پرده برداشت و حتي ثابت كرد، كه بعـضي از اشـعار               ويلمر، از   

 خـود كـرده اسـت       ديـوان ها را با دخل و تصرفاتي وارد          ساختة خود ماريانه است، كه گوته آن      



» زليخا نامـه «از جمله اين اشعار كه به ماريانه نسبت داده شده است و همگي در              ). 299گريم،  (

  : هاي زير را نام برد مطلعشوند، بايد  يافت مي

  )66 ج، 1974گوته (سرخوش از عشق تو . زليخا. 1

1. Suleika. Hochbeglückt in deiner Liebe 

  )78همان، ! (بي تو هرگز. زليخا. 2

2. Suleika. Nimmer will ich dich verlieren! 

  )83همان، (شور چيست؟ . زليخا. 3

3. Suleika. Was bedeutet die Bewegung?  

  )85همان، (بخاطر بال هاي نمناك تو،! وه. زليخا. 4

4. Suleika. Ach! Um deine feuchten Schwingen,  

  )90همان، (چونان با خوشنودي ژرف، . زليخا. 5

5. Suleika. Wie mit innigstem Behagen, 

  سـالگي همـراه  14 بايد گفت كه وي در سن  شرقي -ديوان غربي در بارة ماريانه، زليخاي     

ويلمـر،  . با مادر خود به فرانكفورت رفته و در اپراي اين شهر به موفقيت و شهرت رسيده بـود                 

يكي از دوستان قديمي گوته، كه بانكدار معروفي در فرانكفورت بود، ماريانه را به منـزل خـود                  

عـشق  . ، يعني يك سال بعد از آشنايي گوته با ماريانه، با وي ازدواج كرد             1815آورد و در سال     

وته بعد از ازدواج ماريانه به صورت عشق افالطوني پا برجا مانـد و بعـد از آن كـه گوتـه در                       گ

سفر مشترك خود با ماريانـه بـه شـهر هايـدلبرگ، عـشق خـود را بـسيار آتـشين و در مرحلـة               

خطرناكي ديد، تصميم گرفت كه ديگر ماريانه را نبيند و با موافقت و آگاهي همـسر وي، فقـط                   

  .نامه با او ارتباط برقرار كردبه صورت مكاتبة 

و   او ارادت خاصـي داشـتند  ديـوان مكاتبة عاشقانة گوته و ماريانه، كه هر دو به حـافظ و  

صورت گرفت و    ديوانشيفتة اشعار او بودند، به صورت رمز و شاعرانه و با تكيه بر اشعار اين                

بع بـسيار ظريفـي داشـت،       خود ماريانه كه ط   . آور عشق بود   اشعار حافظ براي هر دوي آنان پيام      

شـود و      كه بـه او انتـساب داده مـي         ، شرقي -ديوان غربي اشعاري زيبا سرود و در چند قطعه از         

  .ها در فوق ذكر شده است، طبع شاعرانة خود را به اثبات رساند مطلع آن



گرچه ارادت خاص گوته به حافظ با عشق او به ماريانه تجلـي بيـشتري يافـت، امـا بايـد       

 را گمشدة خـود و حـافظ را      ديوان حافظ  از ابتدا و قبل از عشق خود به ماريانه،           گفت كه گوته  

او در حافظ نقاط مشترك بسياري يافت و چون حافظ، كه در زمان خود ايران               . همزاد خود ديد  

ديد و شاهد قتل و غـارت و خـونريزي بـود، وي نيـز      را مورد تاخت و تاز سپاه تيمور لنگ مي   

او . اقتصادي و سياسي بعد از اشغال آلمان توسط ناپلئون و سـپاه او بـود              شاهد اوضاع نابسامان    

 خـود از ايـن دوران و روزگـار تلـخ و سـخت، دل                 شرقي -ديوان غربي » تيمور نامة «در كتاب   

تيمور براي حافظ همچون ناپلئون براي گوته بود و همان گونه كه حـافظ              . پردرد و رنجي دارد   

  .  ديداري با ناپلئون داشتبا تيمور مالقات كرد، گوته نيز

پس از آن كه بر تعداد اشعار گوته بعد از آشنايي با ماريانه فون ويلمر، افزوده شـد، او در                    

 خـود بـه     1815 مـه سـال      16گوتـه در نامـة مورخـه        . صدد تدوين مجموعه اشعار خود برآمد     

يـك  نوشـت كـه قـصد دارد اشـعار خـود را در قالـب       ) Klett Cotta(انتشارات كلت كوتـا  

 خـود بـه نـام     شـرقي -ديوان غربـي او بعدها در صدد تنظيم بخش الحاقي      . مجموعه ارايه دهد  

 برآمد و در آن كه منبع عظيمـي بـراي    شرقي-ديوان غربي ها و مقاالتي براي فهم بهتر  يادداشت

 و ديدگاه گوته نسبت به شرق و طرز آشنايي او با ادبيات و فرهنـگ                 شرقي -ديوان غربي درك  

گونگي عالقة گوتـه بـه شـرق و     چه. وص ايران است، مطالب بسيار مهمي گنجاندشرق، بخص

گوته هدف از نوشتن اين بخـش  .  در اين بخش الحاقي به خوبي روشن شده است     ديوان حافظ 

دانـد و در شـعر آغـازين آن بـا            را سفر به دنياي شرق، فضاي ملكوتي آن و فرار از غـرب مـي              

  :دارد براز مياي موزون به زبان آلماني ا قافيه

  بايد كه رهسپار سرزمين شعر باشد؛  آن كه در طلب درك شعر باشد

  بايد كه رهسپار سرزمين شاعر باشد  آن كه در طلب درك شاعر باشد

  ).127 ب، 1974گوته (

 در كنار تـشريح دوازده كتـاب ايـن اثـر، سـير              شرقي-ديوان غربي گوته در بخش الحاقي     

 باستان، آيين مهرپرستي، تورات و فرهنگ و ادبيات عـرب    تحول فرهنگ و ادب ايران از دوران      

به نيكي ياد ) ص(دهد و از قرآن، دين اسالم و حضرت محمد        را مورد بحث و بررسي قرار مي      

او هم چنين منشأ اطالعـات خـود را ذكـر مـي كنـد و از سـياحاني چـون مـاركوپولو،                 . كند  مي



گوتـه  . برد نام مي....  و (Adam Olearius)آدام اولئاريوس  (Pietro della Valle)دالواله

پـردازد و از    او و نقش محمود غزنوي در تحرير اين اثر ميشاهنامة بخش به فردوسي و در اين 

بـرد و اطالعـات    شاعران ايران زمين چون انوري، نظامي، مولوي، سعدي و جامي نيـز نـام مـي            

اطالعات دقيقي نيـز در بـارة   او . دهد ها بدست مي مختصري از سبك و شيوة شعر و زندگي آن        

ديـوان  كند و در نهايت اشـاراتي بـه           دهد و شعرهاي موزون ايراني را ذكر مي         زندگي حافظ مي  
، از شـرقي -ديـوان غربـي  گوتـه در بخـش الحـاقي     .  خـود كـه هرگـز نوشـته نـشد، دارد           آيندة

 Antoine-Isaac) ، هامر و سيلوسـتر دوساسـي   (H. F. Dietz) شناساني چون ديتس شرق

Silvestre de Sacy)     اي داشـتند،   نيز كه در شناساندن ادبيـات شـرق در اروپـا  نقـش عمـده

  .كند قدرداني مي

ها،    خود را به دوازده كتاب تقسيم كرده و در كنار نام آلماني آن             شرقي -غربيگوته ديوان   

  ديــوانايــن كتــاب هــا بــه ترتيــب تــدوين در . اســامي فارســي را نيــز يادداشــت كــرده اســت
: هاي مختلف تقسيم كرده است، عبارتند از        ، كه گوته آن را بنا به موضوع به كتاب         شرقي -غربي

، »نامـه  تيمـور «،  »نامـه  حكمـت «،  »نامـه  رنـج «،  »نامـه  تفكـر «،  »نامه عشق«،  »نامه حافظ«،  »نامه مغني«

  .»نامه خلد«و » نامه پارسي«، »نامه مثل«، »نامه ساقي«، »نامه زليخا«

هـا بـر جـان و دل سـخن            از تـأثير شـورانگيز پديـده      » نامه مغني«گوته در كتاب اول خود      

ايـن كتـاب هـم چنـين از        . گويد و اشاراتي بر پيوند نزديك شاعر غربي با مشرق زمين دارد            مي

گويـد و هجرتـي عرفـاني و     برخورد شاعر غربي با فرهنگ شرق و فرار او به شرق سـخن مـي            

وار  كنـد و تمثيـل    آغاز ميهجرت را با شعر» امهن مغني«گوته . دارد رويايي به شرق را مجسم مي   

اين شـعر   . گريزي خيالي از دنياي غرب به دنياي شرق و به خصوص ايران زمين روحاني دارد              

 سروده شده است، بيانگر اوضاع نابسامان آلمان و غرب از ديدگاه            1814 دسامبر سال    24كه در   

كـالم گوتـه،   . بينـد  رآشوب غـرب مـي  شاعر غربي در شرق پاك، گريزي از دنياي پ  . گوته است 

خاطر غربي است و در آن شاعر شـايد نگـاهي        مهاجرت خيالي و دروني انسان آشفته و پريشان       

  :نيز به ايدة ادبيات جهاني خود، كه تمام عمر در پي آن بود، دارد

  شكنند، شمال و غرب و جنوب در هم مي

  تخت شاهان سرنگون، امپراتوريها به خود لرزان،

  بگريز، تا در شرق پاك



  شهد نسيم پدرشاهي چشيده؛

  و در بزم عشق و مي و مطرب

  ).9 ج، 1974گوته (چشمه آب خضر جوانت سازد 

شـود، بلكـه يـك     انگيز شرق نيست كه هويدا مـي     تنها دنياي اعجاب  « اين   هجرت در شعر 

  .)361هوفمنستال ، (» رسد روح بزرگ كه شيفته دنياست، به ظهور مي

شود، امـا     اگر چه مشخصة كامل شعر شرق و ارتباط آن با دين نيز بيان مي             » امهن حافظ«در  

گوته از ايـن طريـق در صـدد         . دارد  به طور كلي از وابستگي و ارادت گوته به حافظ پرده برمي           

بينـد، بـه    اي اداي احترام خود نسبت به حافظ را، كه در او همزاد خـود را مـي               است، تا به گونه   

  : خطاب به حافظ آمده استبي كراندر قطعه . جاي آورده باشد

  تو بزرگي، زيرا كه بر تو پاياني نيست،

  .و اين كه بر تو آغازي نيست، با سرنوشت تو عجين

  كالم تو، چونان گنبد پرستاره چرخان،

  مطلع و مقطع آن پيوسته يكسان،

  و در ميان آن، اين آشكار

  ).25 ج، 1974گوته (ود ماند، درآغاز نيز ب كه آن چه در پايان بر جاي مي

ورزد كه براي او بسي ماية افتخـار اسـت        آن چنان به حافظ عشق مي     » نامه حافظ«گوته در   

بـراي گوتـه،   . نوشي با او به مسابقه بپردازد و بـا او الف همـسري زنـد         ورزي و باده    تا در عشق  

الم گوته در رثاي    اين ك . حافظ و كالم او را نه آغازي است و نه پاياني و شعر او جاودانه است               

  : اوستبي كرانحافظ در قطعة 

  اگر هم دنيا به سر آيد،! حافظا

  !خواهم كه با تو هماورد شوم

  و در شادي و غم

  !همراه تو همزاد خود باشم

  اين مايه افتخار و شيوه زندگي من باشد



  ). 25همان، (كه چون تو عشق ورزم و چون تو باده نوشم 

 گنجانـده نـشده      شـرقي  -ديوان غربـي  عاري اشاره كرد كه در       در اينجا بايد به يكي از اش      

اين شعر نـشانگر عالقـه و       . منتشر نشده موجود است   اشعار  است و در بخش الحاقي آن به نام         

ارادت خاص گوته نسبت به حافظ است كه در آن شاعر خود را نسبت به حافظ بـسان قـايقي                    

  :ماند بيش نمياي  پاره داند، كه در مقابل عظمت اقيانوس تخته مي

  اين چه جنون است! حافظا

  !خود را با تو هماورد دانستن

  چه اين امر بسان قايقي است 

  هاي افراشته، كه بر امواج دريا، با بادبان

  جسور و مغرور شناور؛

  اي پوسيده، و چونان تخته پاره

  ).280 الف، 1974گوته (شكننده اسير دست اقيانوس 

هـا   ت و عشق شرقي، عشق ناب و سرآمد تمـامي عـشق   سخن از عشق اس   » نامه عشق« در  

فقـط  » زليخانامه«ناميده شود، ولي بعدها  نام       » زليخانامة اول «اين كتاب در ابتدا قرار بود       . است

. باشـد   نهاده شد، كه مربوط به معـشوقة گوتـه، ماريانـه مـي    شرقي -ديوان غربيبر آن بخش از    

از رستم و رودابه كه اقتباس از بخشي        : برد   مي نامه از شش زوج مشهور شرق نام       گوته در عشق  

از فرانسه به آلمـاني  (Friedrich Schlegel)  فردوسي كه آن را فريدريش اشلگل شاهنامةاز 

ترجمه كرده و گوته به جاي زال، نام پسرش، رستم را آورده است؛ از يوسـف و زليخـا كـه از                      

 ليلـي و مجنـون  ، كه برگرفته از كتاب  از ليلي و مجنون   ؛گرفته شده است    قرآن و ترجمه  تورات

از زبان فرانسوي بـه آلمـاني   (A. Th. Hartmann) هارتمان . ت.  توسط آ1808كه در سال 

 ترجمه شده بود، است؛ از شيرين و فرهاد كه از ترجمـة آلمـاني اشـعار نظـامي اسـت و قطعـة        

جميله و بثنيـه كـه       از فارسي به آلماني ترجمه شده است؛ از          1809 توسط هامر در سال      شيرين

اند و از ترجمة آلماني شعراي عرب اقتباس شده است؛ و در نهايت از سليمان و         از عشاق عرب  

هـاي    سـخن از عـشق    » عشق نامه «كتاب  .  اقتباس شده است   قرآن و ترجمة    تورات بلقيس كه از  

كـرده  سوزاني دارد كه گوته خود نيز در دوران پرتالطم زندگي ادبي خود آن را بـسيار تجربـه                   



گنجانده شده است، سخن از ايـن       » نامه عشق« خود كه در     كتاب خواندني شاعر در قطعة    . است

  :هاي سوزاني دارد چنين عشق

  : كتاب عشق را به دقت خواندم

  و شگفت انگيزترين كتاب عالم يافتم؛

  صفحات شعفش اندك،

  و صفحات رنجش دفاتري چند؛

  .فصل هجرانش فصلي دراز

  وتاه و بي پايان،فصلي ك! و فصل وصالش

  جلد رنجش حديثي دراز،

  بي پايان و بي شمار،

  اين تو بودي! اي نظامي! آه

  كه در پايان راه نيك را يافتي؛

  :او كيست كه رازگشاي آن است

  ) 30 ج، 1974گوته (عشاقي كه باز ره به سوي دلدادگان خود جويند؟ 

و تاز سپاه تيمور قـرار گرفتـه   نگاهي به دوران حافظ كه مورد تاخت » تيمورنامه«گوته در   

 خـود بـه     زمـستان  گوتـه در شـعر    . بود، دارد و به مقايسة آن دوران با زمان خـود مـي پـردازد              

او بـا ايـن   . كند و از شكست او سخن به ميـان مـي آورد          لشكركشي ناپلئون به روسيه اشاره مي     

  . دارد  بيان ميشعر نگاه آكنده از ياس و نارضايتي خود را از اشغال آلمان توسط فرانسه

در اين كتـاب عـشق      . را گوته منحصرأ به عشق خود ماريانه تقديم كرده است         » زليخانامه«

عشق افالطوني و عرفاني گوته به      . گر شده است    به معناي ايثار است و به صورت عرفاني جلوه        

خـا  زلي«گوته در  كتـاب      .  است  شرقي -ديوان غربي ماريانه كه زليخاي ديوان اوست، نقطة اوج        

در نقش حاتم طايي كه عـشق خـود را در طبـق اخـالص نهـاده اسـت و آن را بخـشش                        » نامه

. كنـد   شـود و ماريانـه در نقـش زليخـا و پيـام آور عـشق عـرض وجـود مـي                       كند، ظاهر مي    مي

و سخاوت گـر عـشق و   ديوان  گوته حاتم طايي. آميخته از عشق و ايثار عشق است    » زليخانامه«

نـام حـاتم را ايـن گونـه     “ دعـوت ”گوته، در شعر . يثار گر عشق است  و ا   ديوان ماريانه زليخاي 



  :براي خود توجيه كرده است

  اينك، كه تو زليخاي مني

  .بر من نيز نامي بايد

  آن كه ستايشگر دلداده خود بود،! حاتم

  ).65همان، (نام من باد 

ر آن بـه    گويـد و د     اي زيباروي سخن مـي      از عشق عرفاني به پسربچه    » نامه ساقي«گوته در   

هاي شرق و غرب      المثل  سخن از ضرب  » مثل نامه «در  . دهد  اي خاص نشان مي     بعد تربيتي توجه  

به ايـران  » نامه پارسي«او در   . ها تمثيلي بر اوضاع سياسي زمان حافظ نيز دارد          است و گوته با آن    

 در  گوتـه . رانـد   از عـشق بـرين سـخن مـي        » خلدنامه«پردازد و در      باستان و آيين مهرپرستي مي    

هايي كه شاعر بر دل دارد،        از رنج » نامه رنج«پردازد، در     به تأمل در مسائل زندگي مي     » تفكرنامه«

هـاي   نگاهي به حكمت شرق دارد و از بعضي ضرب المثـل       » نامه حكمت«كند و در      حكايت مي 

  . كند ها را در قالب شعر بيان مي آلماني نيز استفاده كرده است و آن

 و سير خلق آن بايد ذكـر كـرد، ايـن     شرقي-ديوان غربيه در بارة   يكي از نكات مهمي ك    

است كه گوته بعد از تصميم اين كه اشعار خود را به صورت مجموعه اي تدوين كند، عنـاوين        

، يعني زماني كـه گوتـه در صـدد تـدوين           1814اولين عنوان آن در تابستان      . مختلفي بر آن نهاد   

نـام آن در زمـستان      .  اسـت  اشعاري در رثـاي حـافظ     ،     نبود  شرقي -ديوان غربي كتابي به شكل    

در ارتباط دائمي با ديوان شاعر فارسي محمد شمس الدين  مجموعه اشعار آلماني  همين سال به    
، آن گونـه كـه از نامـة گوتـه بـه مجلـة               1816سومين عنوان آن در فوريـه       . يابد   تغيير مي  حافظ

 شرقي يا مجموعـه  -ديوان غربياست، از انتشارات كوتا هويد(Morgenblatt) مورگن بالت 
 به چاپ رسـيد،  1819آن چه باقي ماند و در سال     .  است اشعار آلماني در ارتباط دائمي با شرق      

آيد، كـه گوتـه از ابتـدا          از عناوين اوليه اين گونه بر مي      .  است  شرقي -ديوان غربي تحت عنوان   

شـعار او در رثـاي حـافظ و        نداشت و بيـشتر ا      شرقي -ديوان غربي قصد تدوين كتابي به سبك      

 نهـاده شـده   1816 فوريـه  24 نيز براي اولـين بـار در     ديواننام  . الهام گرفته از ديوان حافظ بود     

  .است

منظور گوته از شرق و غرب، برخورد دو فرهنـگ و دو ادب و گـرايش شـاعر غربـي بـه       



.  دارد او هجرتي دروني، خيالي و عرفاني به سوي حـافظ و شـرق روحـاني              . شاعر شرقي است  

كند  دنياي غرب و شرق به عنوان يك دنياي واحد و عشق شرقي سرامد تمامي عشقها جلوه مي               

و كتاب عشق پيوند دهندة زمان حال و گذشته و حيات بخش جواني خفته است، چـرا كـه در                    

  ). 372لوئركه، ( » كند سن كمتر از واقعيت جلوه مي«كتاب عشق 

جويـد و در صـدد        ريزگاهي از غرب آشفته مي    گوته در نقش يك شاعر غربي، در شرق گ        

گوته در پي . است، كه شرق و غرب، شاعر غربي و شرقي و آلمان و ايران را به هم نزديك كند       

آميختن سنن و فرهنگ و تمدن ايران و آلمان و شرق و غرب و شايد نيز نزديك كردن اسالم و       

  .باشد اني خود ميمسيحيت است و در كنار آن نيز در پي تحقق ايدة ادبيات جه

 آن ،ديـوان حـافظ  براي او . هاي حافظ تسلي جست و گمشدة خود را يافت    گوته در غزل  

 خـود را نيـز بـر    ديـوان چه را كه او در آن زمان در طلب آن بود، به او عطا كـرد و از ايـن رو                      

اي است از تضادها، تضاد غـرب و شـرق و در               گوته آميخته  شرقي-ديوان غربي . اساس آن نهاد  

، )عشق نه فقط درد است، بلكه درمان نيـز    (خواني، عشق و جدايي و در نهايت پيوند           هايت هم ن

گوتـه در اشـعار     . شادي و مصيبت و در نهايت آرامش، مستي و هشياري و در نهايـت بيـداري               

هـا، مغـرب زمـين و      ها، فرهنگ   گذر ميان پيري و جواني، سال ها و زمان ها، سرزمين          «خود در   

    .)381كرولوف، (» ن و دجله و فرات استمشرق زمين، ماي

 بايد هم چنين ذكر كرد، كه گوته در صدد سـاختن اشـعاري        شرقي -مورد ديوان غربي  در  

ديـوان  .  نبـود - آن چه بعدها روكرت به انجام آن همت نهاد      -و يا بهتر غزلياتي، به سبك حافظ      

شـود، امـا       قافيه مشاهده مـي    اگر چه در اشعار گوته    .  دارد ديوان حافظ او شباهت هاي اندكي با      

تـوان آن را شـبه        مـي . كنيم  شود و نه آن چه ما در غزل مشاهده مي           فقط تكرار قافيه مشاهده مي    

غزل براي گوته شكلي مناسب شرق باشد، زيرا غـزل در زبـان             «شايد  ). 70رجايي،  (غزل ناميد   

  ).48بورگل، (» ه تر دادهاي زند گذارد و بايد جاي آن را به گونه آلماني روح را در تنگنا مي

هـا و   گوته از معدود نويسندگان آلماني بود كه پا را از مرزها فراتر گذاشت و بـه فرهنـگ           

شرق براي او فقط ايران نبود، بلكه چـين و هنـد و             . هاي ديگر نگاه ويژه و عميقي داشت        تمدن

عميقتـر بـود و در      شدند، اما تأثيري كه حافظ بر او داشت، بـسيار             ادبيات عرب را نيز شامل مي     

  .  مي توان ردپاي حافظ را يافت شرقي-ديوان غربيجاي جاي 

اثري كه گوته آفريده است، اگرچه هم شرقي و هم غربي است، اما در واقع فقط به غـرب و              



بهجـت،  (ها و كشورها است       شرق، به ايران و آلمان تعلق ندارد، بلكه روي سخنش به تمامي ملت            

شـود و شـعري را        مـشاهده مـي     شـرقي  -ديوان غربي ن آن در تمامي     عنصر شرقي و مضامي   ). 114

تـوان   مـي ). 46بورگـل،  ( نمي يابيم كه در آن دست كم يك مضمون شرقي وجـود نداشـته باشـد        

شـرق   از  كامال شرقي است و گوته با تاثير مـستقيم          شرقي -ديوان غربي گفت كه جو حاكم بر      

 بـه  شرقي-ديوان غربين گونه كه در پيوست براي گوته شرق و غرب، هما  .آن را نوشته است

  : هويدا است ، اينك از يكديگر جدا نيستند، بلكه مكمل همديگرنداشعار منتشر نشدهنام 

  شناسد آن كه خود و ديگري را مي

  :در اينجا هم پي خواهد برد

  كه شرق وغرب 

  .ديگر جداشدني نيستند

  خردمندانه ميان اين دو كران پوييدن

  :ادراه و رسم من ب

  آري شايسته است

  )279 الف، 1974گوته ! (ميان شرق و غرب پيمودن

  گيري نتيجه

 به گونه اي شيفتة حافظ شد كه بـراي فـرار از دنيـاي               ديوان حافظ   گوته با مطالعه ترجمة   

پرآشوب غرب در صدد سفري عرفاني، روحاني و هجرت گونه به شرق برآمد و بـراي تـسلي                  

اگرچـه  .  پرداخـت  ديـوان حـافظ   به سرايش اشـعاري در مايـة         خود نيز    ديوان حافظ جستن در   

 گوته داشـتند و بـدون آشـنايي          شرقي -ديوان غربي  او نقش عظيمي در پيدايش       ديوانحافظ و   

 خلق چنين اثري ميسر نبود، اما عوامل ديگري نيـز در خلـق      ديوان حافظ اين نويسندة آلماني با     

ابتـدا بايـد از   . انـد   چاپ رسيد، دخيـل بـوده   به1819، آن گونه كه در سال  شرقي -ديوان غربي 

عشق عرفاني و افالطوني گوته به ماريانه، كه او را بيش از پيش ترغيب به سرودن اشـعاري بـا                    

حاصل اين » زليخا نامه« يعني   ،شرقي-ديوان غربي كرد و عظيم ترين كتاب       ديوان حافظ الهام از   

، حاصل كار گوته به گونه اي ديگـر        آمد  شايد اگر اين عشق پديد نمي     . عشق است، سخن گفت   

 را تغييـر داد و بـسياري از اشـعار در            شـرقي -ديوان غربي اين عشق روند تحول     . كرد  تجلي مي 



  . قالب مكاتبة شاعرانه و عاشقانه بين گوته و ماريانه و به صورت رمزي پديد آمدند

 گوته نـسبت  از نظر نيز نبايد دور داشت كه فضاي عرفاني و روحاني مشرق زمين، تكريم         

وار خـود را مـسلمان نيـز بنامـد، ارادت بـه پيـامبر اسـالم          به دين اسالم كه سبب شد، او تمثيل       

 كريم، نگاه مثبت به ديدگاه اسالم در بـارة ايمـان و             قرآن ، مطالعة پر شور   )ص(حضرت محمد   

در  گوتـه    شـرقي  -ديوان غربي بهشت برين و احترام به آيين مهرپرستي ايران قديم در آفرينش            

  1.اي برخوردارند  از جايگاه ويژه1819سال 
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