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 .1عضو پژوهشی بنیاد الکساندر فن همبلت آلمان و پژوهشگر فوق دکتری شاغل در دانشگاه دورتموند
دريافت1394/05/04 :

پذيرش1396/03 /13 :

چکیده
در پژوهش های متعدد ،ارتباط میان حافظ و امرسن بررسی و در اين زمینه ،بیشتر بر تأثیر حافظ بر امرسن و گاه
نشده است .توجه به آمريکای قرن نوزدهم و جنبشها و گفتمانهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی اين کشور،
پژوهش حاضر را به نتايجی روشنگر رهنمون میشود .عالوهبر تالش آمريکا برای خلق هويت ملی مستقل از
بريتانیا عزم امرسن برای ايجاد سنت ادبی متمايز از ادبیات بريتانیايی ،نوجويی و آزادانديشی او در استقبال از
فرهنگهای غیراروپايی ،جهانشمولبودن انديشههای حافظ از يک سو و مشابهتهای میان تعالیگرايی امرسن و
عرفان حافظ از سوی ديگر ،زمینه را برای نزديکشدن امرسن به حافظ در دورهای خاص از تاريخادبیات آمريکا
فراهم می کند .مجموعۀ اين عوامل سیاسی ،فرهنگی و ادبی ،چرايی و چگونگی اقبال امرسن به حافظ در دورۀ
شکوفايی ادبیات آمريکا را آشکار میکند.
واژههای کلیدی :حافظ ،امرسن ،ادبیات تطبیقی ،ملیگرایی ادبی.
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 .1مقدمه
فیلسوف و شاعر آمريکايی ،رالف والدو امرسن1882-1803( 1م ).در ارتباط با انديشههای
ايرانی ،شخصیتی منحصربهفرد محسوب میشود .او پربارترين سالهای حیاتش را به مطالعۀ
دقیق دربارۀ شاعران پارسی اختصاص داده و حدود هفتصد بیت از اشعار عرفانی شاعران
پارسیزبان همچون سعدی ،حافظ ،عطار ،نظامی ،انوری و مولوی را از آلمانی به انگلیسی
ترجمه کرده است ( )Yohannan, 1943a: 407که درمجموع 64 ،شعر را شامل میشود
( )Dimock, 2009b: 63و از اين تعداد ،دستکم چهارصد بیت آنها از اشعار حافظ است
( .)Ekhtiar, 1976: 113امرسن ازطريق دو کتاب ترجمهشده به زبان آلمانی بههمت جوزف

فون همر پورگشتال 2با عنوانهای ديوان شمس الدين حافظ و حفاظت از تاريخ گفتمان ايران
با حافظ آشنا شد ( .)Dimock, 2009a: 36عالقۀ او به حافظ از زمانی آغاز شد که میان
تفکرات خود ،يعنی فلسفۀ استعاليی 3و انديشههای لسانالغیب ،مشابهتی قابل توجه يافت.
فعالیتهای امرسن در شناساندن فرهنگ و ادب ايران به جامعۀ انگلیسیزبان ،نقشی مهم دارد.
مقالۀ حاضر از بررسی تأثیر حافظ بر امرسن و شباهتهای میان دو شاعر فراتر میرود و در آن
کوشیدهايم با برجستهکردن وضعیت سیاسی و ادبی آمريکای قرن نوزدهم ،ارتباط حافظ و
امرسن را ازجنبۀ تازهتری تحلیل کنیم.

 .2پیشینة پژوهش
دربارۀ ارتباط میان حافظ و امرسن ،پژوهشهای متعددی صورت گرفته و در آنها بر تأثیر،
شباهت و شیفتگی تأکید بسیار شده است .در اينجا بهعنوان نمونه ،چند پژوهش را ذکر
میکنیم :فتوحی و تائبی نقندری معتقدند مقالۀ «دربارۀ شعر فارسی»« ،روشنترين سندی است
که تأثیر شاعران ايرانی و بیشاز همه ،تأثیر حافظ را در بنیاد فلسفۀ استعاليی آمريکا نمايان
میکند» (( )113 :1390تأکید از نگارنده) .در پژوهشی ديگر ،يوحنان دربارۀ تأثیر حافظ بر
امرسن در ساختار جملههای اشعار او سخن گفته و بین شعر «به جی .دبیلو » 4.امرسن و
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«غزل »5که ترجمۀ امرسن از اشعار حافظ است نیز شباهتهايی يافته است که اثرپذيری امرسن
از حافظ را نشان میدهد ( .)1943b: 31بهباور اختیار ( ،)1976سیر امرسن در سنت ايرانی از
آيین زردشتی شروع میشود و پساز قرآن کريم و سعدی به شیفتگی او به حافظ میانجامد.
براساس پژوهشهای اختیار 64 ،شعر امرسن که اغلب اشعار بلند و مطرح او هستند ،تحت
تأثیر شاعران ايرانی پديد آمده و حدود دوسوم از اين اشعار بهطور مستقیم يا غیرمستقیم تحت
تأثیر حافظ سروده شدهاند.

 .3اهمیت پژوهش
در پژوهش های متعدد ،دربارۀ ارتباط حافظ و امرسن سخن گفته شده و اغلب بر تأثیر حافظ
بر امرسن تأکید شده است؛ اما میتوان بهصورتی دقیقتر اين ارتباط را بررسی کرد .توجه به
برخی مسائل تاريخی در بررسی اين ارتباط ادبی میتواند به برخی برداشتهای نادرست
دربارۀ اين ارتباط پايان دهد .تعالیگرايی در حدود سال  1830شروع شد .آغاز شکوفايی اين
جنبش ،سال  1835بود و امرسن در سال  1836مقالۀ کلیدی «طبیعت »6را نوشت که اثری مهم
درحوزۀ تعالیگرايی بهشمار میرود؛ درحالی که وی برای نخستین بار در مقالۀ «تاريخ »7که در
بیستم مارس  1841منتشر شد ،از حافظ سخن گفت و تا چهلسالگی با ادبیات پارسی ،چندان
آشنايیای نداشت (فتوحی و تائبی نقندری .)94 :1390 ،اين تقدم و تأخر زمانی به پژوهشگر
هشدار میدهد از تأثیر حافظ بر فلسفۀ امرسن و بنیاد فلسفۀ تعالیگرايی سخن نگويد؛ زيرا
امرسن ابتدا فلسفۀ تعالیگرايی را پروراند و سپس بهدلیل مشابهت انديشههای حافظ با
تفکرات خودش به وی عالقهمند شد .بهاعتقاد امرسن ،علت اهمیت و اثرگذاری پارسیان بر او
باور مشابه دو طرف بوده است (به نقل از )Faraone, 2004: 305؛ بنابراين ،رويکرد
استعاليی امرسن متاثر از حافظ نبوده است.
در پژوهش های يادشده به اثرپذيری امرسن از حافظ ،شباهت دو شاعر ،اهتمام امرسن به
مطالعه و ترجمۀ شعر حافظ ،شیفتگی امرسن به حافظ و الهام ادبی امرسن از حافظ پرداخته
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شده است .اما چرايی اين ارتباط ،مغفول مانده است :چرا دو شاعر با زبان و فرهنگ متفاوت و
از دو مکان و زمان مختلف به يکديگر نزديک و عالقهمند میشوند؟

 .4مبانی نظری
يوست 8پژوهشهای تطبیقی را در چهار دسته طبقهبندی کرده است :نخست ،پژوهشهايی که
در آنها به شباهتها پرداخته میشود؛ خواه نتیجۀ تأثیر و تأثر باشد و خواه نباشد؛ دوم،
پژوهشهايی که به مطالعۀ جنبشها و جريانها اختصاص يافتهاند؛ سوم ،پژوهشهايی که در
آنها به مطالعۀ آثار ازنظر شکل و گونۀ ادبی پرداخته شده است؛ دستۀ چهارم ،پژوهشهايی که
به مطالعۀ مضمون و مايۀ غالب اختصاص دارند .نکتۀ درخور توجه دربارۀ پژوهشهای پیشین،
تمرکز آنها بر دستۀ نخست طبقهبندی يوست (شباهت يا تأثیر) است .تأثیر ادبی از نکات
موردمناقشه در ادبیات تطبیقی بوده و سیمون ژون 9آن را هستۀ ادبیات تطبیقی نامیده (به نقل از
 )Prawer, 1973: 51و رنه ولک 10اين مسئله را بهسبب پوزيتیويسم محکوم کرده است
(همان) .پراور 11پژوهش دربارۀ تأثیر را از حوزههای موردسوءظن و بدنام ادبیات تطبیقی
قلمداد کرده است (همان .)60 :شايد دلیل اين مسئله ،پژوهشهای ضعیف و گمراهکنندۀ انجام-
شده باشد .آلدريج 12پژوهش دربارۀ تأثیر را از مطالعۀ شباهت ،نزديکی و سنت ،جدا ندانسته و
منظور وی از شباهت و نزديکی« ،همانندی سبک ،ساختار ،حالت و نظر بین آثاری است که
هیچ ارتباط ديگری با يکديگر ندارند» (به نقل از همان .)52 :شباهتهای ادبی ممکن است
نتیجۀ تأثیر نباشند و از فرايندهای مشابه اجتماعی و سیاسی ناشی شوند .تطبیقگران روس نیز
در اين زمینه ،نظرهايی دارند .ژيرمونسکی «13ريشۀ شباهت میان ادبیاتها را نهتنها در تأثیر و
وامداری ادبی ،بلکه در همانندی زمینۀ تاريخی پديدههای ادبی جستوجو میکند»
(میرزابابازادۀ فومشی و خجستهپور .)72 :1393 ،منتقد ديگر روس،

وسلوفسکی14

«ريشۀ

قرابت های ادبی را نه در تأثیر و تأثر ،بلکه در شباهت میان فرايندهای روانشناختی انسان
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جستوجو میکند .در اين مورد ،انديشههای وسلوفسکی از مکتب فرانسه دور و به مکتب
آمريکا نزديک میشود» (همان.)69 :
رماک15

ازجمله تطبیقگران برجستۀ مکتب آمريکا ،از توجه مفرط به منشأ تأثیر در

پژوهشهای ادبی تطبیقی انتقاد و توجه پژوهشگران را به پرسشهای ديگری بدين شرح
معطوف کرده است :چه چیزهايی در اين ارتباطات و تأثیرات ادبی حفظ شد؟ چه چیزهايی
موردپسند واقع نشد؟ چرا ،چگونه و با چه میزان توفیقی اين اتفاقها افتاده است؟ (به نقل از

 .)Bassnett, 1993: 32پراور اين نکته را ذکر کرده است که آمادگی يک نويسنده برای
برقراری ارتباط با نويسندهای ديگر و اثرپذيری از وی به احساس نزديکی آندو به يکديگر يا
ضديتشان با هم بستگی دارد ( .)1973: 31اين عوامل در پذيرش نويسنده در کشوری ديگر
نیز تعیینکننده هستند .وی دربارۀ «پذيرش و اقبال ادبی» ،چند پرسش تأملبرانگیز را مطرح
کرده است که بايد به آنها پاسخ داده شود :بیشترين ارتباطات ادبی در چه دورهای اتفاق افتاد؟
چه عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسیای آن ارتباطات را تسهیل کردند؟ مخاطب
عام و نويسندگان جامعۀ میزبان دقیقاً از چه چیزی در ادبیات غیربومی استقبال کردند؟ (همان:
 .)27چنین پژوهشهايی دربارۀ پذيرش و اقبال ادبی ،بخشی مهم از پژوهشهای ادبی را
تشکیل میدهند .نظر ژيرمونسکی دربارۀ واردات فرهنگی ،اين است که اين واردات بهطور
تصادفی صورت نمیگیرد؛ بلکه قاعدهمند است و برمبنای ضرورتهای ايدئولوژيک کشور
میزبان اتفاق میافتد (به نقل از  .)Londero, 2011: 2پذيرش و اقبال ادبی ،تنها زمانی صورت
میگیرد که آثار خارجی ،عوامل فرهنگی و ايدئولوژيکی را به کشور میزبان وارد کند که با
عوامل فرهنگی و ايدئولوژيک کشور میزبان همخوان باشد يا به رشد و تکامل آن عوامل کمک
کند.
پراور معتقد است پژوهش دربارۀ تأثیر و تأثر بايد با پژوهش دربارۀ پذيرش و اقبال ادبی
همراه باشد ()1973: 38؛ از اين روی ،در پژوهش پیشرو از شباهت و تأثیر که در
پژوهشهای پیشین بررسی شده است ،فراتر رفته و بر پذيرش و اقبال ادبی متمرکز شدهايم.
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يادآور میشويم «تأثیر در خأل اتفاق نمیافتد؛ همچنانکه ادبیات در خأل خلق نمیشود» و
«تأثیرکردن و تأثیرپذيرفتن يا تشابهات ادبی ،اتفاقی نیستند :عوامل فرهنگی ،اجتماعی ،تاريخی
و سیاسی ،بسترساز تأثرات و تشابهات ادبی هستند» (انوشیروانی .)36 :1389 ،نوشتار
پیشروی ،بستر تأثیرها و تشابهات ادبی میان حافظ و امرسن و درواقع ،چرايی اقبال امرسن به
حافظ را در ويژگیهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی عصر امرسن ،تمايالت وی و همخوانی
انديشههای تعالیگرايانهاش با حافظ میيابد که در اين بررسی بر آن تأکید خواهد شد.

 .5پیدایش ادبیات ملی آمریکا
در تاريخادبیات آمريکا دورۀ ملی نخستین ،)1828-1775( 16زمانی است که در آن ،پیدايش
ادبیات ملی آمريکا آغاز شد .فعالیتهای ادبیای که در اين دوران صورت گرفت ،ادبیات
آمريکا را علیرغم زبان مشابه ،از ادبیات انگلیس متمايز کرد ( Abrams and Harpham,

 .)2009: 246واشنگتن اروينگ ،جیمز فنیمر کوپر و فیلیپ فرنو 17که بهترتیب ،عنوانهای
«پدر ادبیات آمريکا»« ،پدر رمان تاريخی آمريکا» و «پدر شعر آمريکا» را به خود اختصاص
دادهاند ،در اين دوره حضور داشتند .گرچه ادبیات ملی آمريکا در اين دوران آغاز شد ،اوج و
شکوفايی ادبیات متمايز آمريکايی که هويت آن را شکل میدهد ،در دورۀ بعدی در
تاريخادبیات آمريکا ،يعنی دوران نوزايی صورت گرفت.
عصر نوزايی

آمريکا18

( )1865-1828دورانی مهم در تاريخادبیات آمريکا محسوب

میشود .نوزايی عبارت است از دوران شکوفايی ادبیات متمايز و خصیصهنمای آمريکا در
سالهای پیشاز جنگ داخلی ( .)Baldick, 2001: 8اين نوزايی با آثار امرسن ،ثورو،19
هاثرن ،20ملويل 21و ويتمن 22صورت گرفت .نوزايی ،مدل آمريکايی رمانتیسم اروپاست که در
فلسفۀ تعالیگرايی نیز آشکار میشود .اين جنبش همانند رمانتیسم با ملیگرايی و ايجاد هويت
ملی همراه است و آثار کالسیک ادبیات آمريکا در اين دوران پديد آمدهاند ( Mikics, 2007:

 .)12نوزايی آمريکا فوران خالقیت در ادبیات آمريکا قملداد میشود (.)Quinn, 2006: 21
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نقش اساسی در رشد و پیشرفت ادبیات در اين دوران برعهدۀ جنبش تعالیگرايی بود (همان).
در اين عصر ،در تمام گونههای ادبی عمده جز نمايشنامه ،آثاری اصیل و ممتاز خلق شد که در
دورههای بعدی همتای آنها پديد نیامد ( .)Abrams and Harpham, 2009: 246نقد ادبی
متمايز و برجستۀ آمريکا و رمان آفريقايی -آمريکايی در اين دوران آغاز شد و درواقع ،هويت
ملی ادبیات آمريکا که علیرغم زبان مشابه ،آن را از ادبیات بريتانیا متمايز کرد ،در اين دوران
بهوجود آمد.
دربارۀ وضعیت اجتماعی و سیاسی عصر امرسن ،ذکر اين نکته الزم است که انديشمندان
آمريکايی در سالهای منتهی به جنگ داخلی و رسیدن به اتحاد ملی و آرامش نسبی و حتی
پیشاز آن بهدنبال هويتبخشی به کشور بودند .ملیگرايی و استقالل ،گفتمان غالب و مطلوب
در اين دوران بهشمار میرفت ( .)Mirzababazadeh Fomeshi, 2015: 3گرچه استقالل
سیاسی آمريکا از بريتانیا در سال  1776اعالم شده بود ،استقالل ادبی و فرهنگی به عنوان الزمۀ
استقالل آن ملت حتی تا چند دهۀ بعد هم بهدست نیامد .تعالیگرايانی مانند امرسن و ثورو در
آثار خود ،استقالل و آزادی را رواج میدادند؛ البته اين استقالل و آزادی ،تنها حوزۀ فردی را
شامل نمیشد؛ بلکه درسطح ملی نیز مطرح بود .تعالیگرايی از اعتمادبهنفس تجلیل میکرد که
گامی مهم در ايجاد هويت در هردو سطح شخصی و ملی بود .تعالیگرايان به هويت ملی در
دو بعد سیاسی و ادبی آن میانديشیدند .در مباحث بعدی ،بیشتر به اين موضوع خواهیم
پرداخت.

 .6ملیگرایی ادبی امرسن
در اين قسمت از بحث برای شناخت بهتر ملیگرايی ادبی امرسن ،آشنايی مختصری با نظريۀ
ادبی ازديدگاه وی ضرورت دارد .امرسن در مقالۀ «شاعر ،»23نظريۀ ادبی خود را تبیین کرده و
ويژگی های شعر و شاعری را برشمرده است .اين مقاله ،نخستین تالش گستردۀ يک نويسندۀ
آمريکايی بهمنظور ايجاد انگیزه برای پیدايش ادبیات ملی محسوب میشود ( Parini: 1993:
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 .)xxxiبررسی هرچند مختصر اين مقاله در درک بهتر نظريۀ ادبی اين شاعر ،بسیار مؤثر است.
ازديدگاه امرسن ،شاعر همانند عارف از شیوۀ زندگی عرفی دل خوشی ندارد ()1960: 240؛

البته امرسن فقط به شباهتها نمیانديشد؛ بلکه متوجه تفاوتها نیز هست .بهباور او عرفا
دربارۀ تجربیات و احساسات خود مینويسند که بهشدت شخصی و زودگذرند و «اشتباه
عرفان ،جايگزينی يک نماد شخصی برای نمادی جهانی است» (همان)260 :؛ درحالی که
ادبیات درواقع ،مقولهای جهانی بهشمار میرود .امرسن درزمرۀ آن دسته از شعرايی قرار دارد
که به الهام معتقدند .او شاعر را به يک فلوت يا کوه تشبیه میکند که آوای خدا را بازتاب
میدهد .ازنظر امرسن« ،انسان سازی است که دم خدا در آن دمیده میشود» (به نقل از

 .)Ekhtiar, 1976: 64ازديد وی دخالتنکردن شاعر در اين فرايند به آفرينش هنر ،زيبايی و
خوبی میانجامد ( .)1960: 255او شاعر را ستوده است و اعتقاد دارد «تولد يک شاعر ،اتفاق
اصلی تاريخ است» (همان .)245 :امرسن میان شاعر واقعی و نويسندگان بامهارت ،تمايز قائل
میشود .وی عالوهبر فرم به محتوا نیز توجه کرده است و بهباور او وزن ،شعر را نمیسازد؛
بلکه منطقی که وزن بر آن استوار شده ،سازندۀ شعر است (همان .)244 :امرسن خود در همین
راستا ،در وزن و فرم شعر آمريکايی ،نوآوریهايی صورت داد و از شاعران جوانی که در اين
راه گام برمیداشتند ،حمايت و آثار نوآورانۀ ايشان را در مجلۀ خود منتشر میکرد.
پساز برشمردن ويژگیهای شعر و شاعری در اين مقاله ،امرسن تأکید میکند اگر اين
ويژگیها را در اشعار هموطنان خود نیابد ،به تاريخادبیات انگلیسی چندان امیدی ندارد (همان:
 .)263او بهدنبال يک شعر ملی است که از شعر بريتانیا متمايز باشد .وی اعتمادبهنفس
هموطنانش را تقويت میکند تا چنین شعری را ايجاد کنند .در تاريخادبیات آمريکا و شکلدهی
به هويت ادبی آن کشور ،نقش امرسن بسیار برجسته است .او را بهعنوان يک فیلسوف و
شخصیت برجستۀ ادبی بايد در بافت سیاسی و اجتماعی عصر خود بررسی کرد و از آنجا که
وی به جنبش تعالیگرايی آمريکا تعلق دارد ،بیان توضیحاتی دربارۀ اين جنبش نیز ضروری
است.
71

بهنام میرزابابازادۀ فومشی

چرايیِ اقبال امرسن به حافظ :نگاهی تاريخی در بررسی يک...

 .7تعالیگرایی و شباهت آن با اندیشههای حافظ
تعالیگرايی ،جنبشی ادبی ،سیاسی و فلسفی در ابتدای قرن نوزدهم در آمريکا بود .شخصیت
اصلی اين جنبش ،امرسن است و ديگر شخصیتهای برجستۀ آن عبارتاند از ثورو ،فولر،24
الکات ،25هج 26و پارکر .27آنان که متأثر از رمانتیسم انگلستان و آلمان ،نقد متون مقدس
(تورات و انجیل) ازسوی هردر 28و شاليرماخر ،29و شکگرايی هیوم 30بودند ،به آغاز عصری
جديد چشم دوختند ( .)Goodman, 2012اين جنبش از همرنگشدن با جماعت که ويژگی
افراد پوچ و بیانديشۀ عصر بود انتقاد میکرد .تعالیگرايی «در اساس ،جنبشی مذهبی بود که بر
اهمیت و برتری وجدان فردی تأکید میورزيد» (رضايی .)344 :1382 ،اين جنبش از رواج
فساد در جامعه و نهادهای اجتماعی همچون کلیسا و احزاب سیاسی انتقاد میکرد.
تعالیگرايی در آغاز ،واژهای تحقیرآمیز و بیانگر خروج تعالیگرايان از دايرۀ خرد بود
( .)Loving, 1999: 185انديشمندان اين جنبش،
بیشتر به امور فوقطبیعی ،امور نظری صِرف درمقابل امور عینی و عملی و هرآنچه مبهم است،
ولی حقیقت دارد ،توجه داشتند .آنان بر اين باور بودند که میتوان حقیقت را ازراه فرايندی
شهودی و اخالقی به راهنمايی وجدان کشف کرد و به همین ترتیب به الهام نیز بهمنزلۀ منبعی
برای آفرينش هنری اعتماد نمود (رضايی.)345-344 :1382 ،
ريشۀ چنین اعتقاداتی را در «منابع فلسفی و ادبی گوناگون همچون افالطون ،پیشگويان
هندی ،آرمانگرايان فرانسوی و فیلسوف آلمانی ،کانت» میتوان جُست (همان .)345 :اين
فلسفه از آلمان و انگلستان سرچشمه میگرفت و در آمريکا به اوج رسید.
نهضت تعالیگرايی درواقع ،فلسفۀ التقاطی رالف والدو امرسن بود که درعین حال هم
آرمانجويی ،خوشبینی و اعتمادبهنفس را تعلیم میداد و هم نظرياتی مخالف تجربهگرايی
الک ،کالوينیسم ،خداپرستی طبیعی (دئیسم) ،تثلیثگرايی ،مادهگرايی ،خردگرايی و
تجارتگرايی بورژوازی را ترويج میکرد (همانجا).
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تعالیگرايی از بسیاری جهات ،نخستین جنبش فلسفی قابل توجه در آمريکا و الهامبخش
نسلهای بعدی روشنفکران در آنجا بود .قرن نوزدهم در آمريکا دورهای متالطم بود که با امید
به دموکراسی و رشد هويت آمريکايی آغاز شد .اين مسئله که گسترش تعالیگرايی در قرن
نوزدهم با شکوفايی سنت ادبی آمريکا همزمان شده است ،هرگز مقولهای تصادفی محسوب
نمیشود ( .)Milne, 2009: 837تعالیگرايان برای رشد هويت ملی به ادبیات چشم دوخته
بودند؛ اما تأثیرهای اين جنبش به ادبیات ،فلسفه و سیاست محدود نمیشد؛ بلکه مسائل
اجتماعی مانند بردهداری جامعۀ آمريکا را نیز دربر میگرفت .نويسندگان تعالیگرا مانند ثورو
اعتقادات تعالیگرايانۀ خود را ازطريق نافرمانی مدنی در اموری مانند پرداختنکردن مالیات
نشان دادند .بردهداری ،جنگ داخلی ( ،)1865-1860حقوق زنان ،صنعتگرايی روزافزون و
شکاف طبقاتی ،زمینه هايی بودند که در اين جنبش ،نقش داشتند .تعالیگرايی گرچه از
رمانتیسم آلمان و انگلستان الهام گرفت ،يک جنبش آمريکايی متمايز بهشمار میرود؛ بدان معنا
که در ذات خود با اصول استقالل فردی آمريکا مرتبط است .ادبیات تعالیگرايانه عالوهبر
مضمون دموکراسی آمريکايی ،ايدۀ الهیبودن طبیعت و خردمندی ذاتی انسان را تبلیغ میکند و
ازجمله آرمانهای اين جنبش میتوان آزادی فردی ،نزديکی به طبیعت و سادگی زندگی را نام
برد (همان .)855 :در ادامه ،دو اصل تعالیگرايی که با تفکر حافظ شباهتهايی دارند ،ذکر
خواهند شد .اين دو اصل عبارتاند از :مخالفت با خردگرايی محض و مخالفت با مذهب
عرفی.
تعالیگرايی بر اين ايده استوار شده که انسان ذاتاً آگاه است و اين آگاهی در ارتباط با
طبیعت شکوفا میشود .تعالیگرايی حول محور خويشتن و بهبود آن میگردد .امرسن و ديگر
تعالیگرايان معتقد بودند انسان دانش ذاتی دارد و میتواند بدون واسطهای همچون مذهب
عرفی با خدا ارتباط يابد .تعالیگرايی بر دانش غريزی و شهودی تأکید میکرد و کودکان را
بهخاطر دسترسی بیشتر به اين دانش میستود .تکیه بر غريزه و شهود بهعنوان بهترين ابزار
کشف حقیقت در تعالیگرايی بهرسمیت شناخته میشد .طبیعت استعارهای برای خدا بود و
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تعالیگرايی ،کلید پاسخگويی به پرسشهای روحانی انسان را در دستان طبیعت میجست.
امرسن از ايدههای کانت متأثر بود و کانت اين انديشۀ الک را بهچالش کشید که حصول دانش
را تنها ازطريق تجربه امکانپذير میدانست .کانت و تعالیگرايان معتقد بودند دانش در ذات
انسان وجود دارد .تعالیگرايی میان فهم يا ابزار معمول برای دستیابی به حقیقت ازطريق
حواس (علم حصولی) و شهود بهعنوان دانشی برتر و غريزی (علم حضوری) ،تمايز قائل
میشود و دانش اخیر را برتر میداند .امرسن در مقالۀ «شاعر» ،شعرا را درمقابل افراد متفکر
قرار داده است ( .)1960: 222حافظ نیز در تعداد قابل توجهی از غزلهای خود ،قدرت عقل
را بهچالش کشیده است؛ مانند:

کههههههههههه دل در بنههههههههههد زلههههههههههف چههههههههههووش ا

عههاقالن ديوانههه گردنههد ازپههی زنجیههر مهها
(حافظ)8 :1381 ،

ترسم اين نکته به تحقیهق نهدانی دانسهت

ای که از دفتر عقهل ،آيهت عشهق آمهوزی

(همان)35 :
تصويری که امرسن از شاعر بهدست میدهد ،فردی است که به ژرفترين اسرار عالم ،نه
از طريق تحقیق و مطالعه ،بلکه با استفاده از شیوۀ خاصی از تجربه (شهود) دست يافته است
( .)Wilson, 1999: 84حافظ نیز تحصیل و تحقیق را راه دستیابی به معانی نمیداند و
تحصیل علم ظاهری ،پاسخگوی روح بیقرار اين شاعر نیست (بامداد.)31 :1348 ،

که نه هرکو ورقی خواند ،معهانی دانسهت

قدر مجموعۀ گل ،مرغ سهحر دانهد و بهس

(حافظ)35 :1381 ،

کهههه علهههم عشهههق در دفتهههر نباشهههد

بشهههوی اوراق اگهههر همهههدرس مهههايی

(همان)116 :
امرسن از جهالت تحصیلکردگان ،گريزان است ( )Rusk, 1949: 318و همتای
پارسیزبان وی نیز عقل را گناه میشمارد و جنون را بر عاقلی مقدّم میداند.

که شهیخ مهذهب مها عهاقلی گنهه دانستهه

ورای طاعهههت ديوانگهههان ز مههها مطلبهههه
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(حافظ)34 :1381 ،
شباهت ديگر میان تعالیگرايی امرسن و انديشههای حافظ ،با مذهب مرتبط است .تعالی-
گرايی بهعنوان يک جنبش مذهبی آغاز شد .وقتی امرسن و جمعی از روحانیون بوستون نتیجه
گرفتند کلیسای توحیدگرا 31در دام محافظهکاری گرفتار شده است ،يک فلسفۀ مذهبی تازه را
تبلیغ کردند که معرفت ذاتی انسان را بر اصول و قوانین کلیسا مقدّم میشمرد .بحران مذهبی،
بحران بزرگ حیات امرسن است ( .)Overaa, 2010: 57وی در سالهای  1826تا 1832
بهعنوان يک واعظ و پیشوای روحانی فعالیت میکرد و مسئلهای که در اين دوران ،بیشاز هر
چیز او را میرنجاند ،اين بود که میان شوق وی برای مذهبی پويا و مسیحیتی که از او انتظار
میرفت آن را بپذيرد و رواج دهد ،ارتباطی وجود ندارد .امرسن يک متخصص الهیات است و
در مدارس مذهبی مختلف ،دانشگاهها و حتی در کلیساها فعالیت کرده؛ اما درنهايت ،مذهب
عرفی کلیسا را ترک کرد و به باور شخصی روی آورد .او شیوۀ نگرش کلیسا و مذهب عرفی
به جهان و خداوند را نمیپذيرفت و سرانجام در سال  1832از مقام خود در کلیسا استعفا کرد
( .)Fakahani, 1998: 291تعريف امرسن از خدا بهصورتی واضح با تعريف عرضهشده
ازجانب کلیسای محافظهکار توحیدگرا تفاوت دارد .وی در سال  1838با سخنرانی در مراسم
دانشآموختگی مدرسۀ الهیات هاروارد که به «خطابۀ مدرسۀ الهیات »32معروف است ،نظرات
خود دربارۀ مذهب رايج را تبیین کرد و با انتقادهای بسیار مواجه شد؛ تا جايی که برخی افراد
سخنانش را توهینآمیز دانستند .فلسفۀ تعالیگرايانۀ امرسن ،مذهبی بود که از چنگال کلیسا و
حزب رها شد .او مخالف پرستش خدايی بود که ازسوی کلیسا يا قراردادهای مذهبی تبلیغ
میشد .وی منتقد مذهبی بود که غبار تاريخ بر آن نشسته باشد .بهعقیدۀ امرسن ،مسیحیت
تاريخی ،تمام تالشها برای بیان مذهب را فاسد کرده است .او معتقد بود «انسانها درمورد
مذاهب بر نقاط اختالف میان آنها متمرکز میشوند؛ درحالی که لذت مطالعۀ مذاهب در يافتن
مطابقتها و مشترکات آنها است» ( .)1904: 226-227تعالیگرايان و امرسن از مسیحیت
عرفی رايج در جامعۀ آمريکا متنفر و بهدنبال غبارروبی از چهرۀ مسیحیت بودند؛ ولی خود را
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به آن محدود نکردند و در اين راه از معارف ديگر مذاهب نیز بهره بردند .کتابهای مرتبط با
عرفان ايرانی -اسالمی موجود در کتابخانۀ شخصی امرسن و کتابهايی که وی از مراجع
متعدد ازجمله دانشگاه هاروارد امانت گرفت ،بیانگر اين مطلب است .مطالعۀ شعر حافظ،
امرسن را از دام میراث مذهبی محدودکنندۀ مسیحیت رهاند و اين فیلسوف آمريکايی را با
معنويتی خارج از فضای مسیحیت آشنا کرد ( .)Kleitz, 1988: 17اين ،يکی از داليل نزديکی
امرسن به حافظ است.
حافظ نیز وضعیتی نسبتاً همسان با امرسن دارد .پساز قرن پنجم هجری قمری ،جدايی
تدريجی میان عرفا و علمای مذهبی متعصب ايجاد شد و جدال برسر اين نظر عرفا بود که هیچ
فردی بهعنوان میانجی ،در رابطۀ میان فرد و خدا نقشی ندارد .درنتیجۀ بروز اختالفاتی
اينچنین ،نگاهی غضبآلود به عرفان شکل گرفت .بهباور حافظ ،تمام پرستشهای تقلیدی،
حجابی است که انسان را از درک زيبايی محبوب محروم میکند (محمودی بختیاری:1368 ،
 .)39چگونگی استفادۀ حافظ از کلمههايی همچون «زاهد»« ،خرقه»« ،دستار»« ،پشمینه» و
«دلق» ،نگرش وی به مذهب عرفی را تبیین میکند .انديشۀ بلند حافظ نهتنها به محدوديتهای
فقها ،بلکه به عرفیشدن عرفا نیز تن درنمیدهد (زرينکوب .)170 :1355 ،مقیدنبودن امرسن
به مذهب عرفی بیشاز اينکه متأثر از حافظ باشد ،از موارد مشابه میان دو شخصیت است؛ زيرا
اين ويژگی ،يکی از نکات برجستۀ متعارف میان تعالیگرايان بوده و امرسن پیشاز آشنايی با
حافظ ،در وهلۀ اول ،يک فیلسوف تعالیگرا بهشمار میرفته است .درواقع« ،حافظ بیانگر ضمیر
ناخودآگاه» امرسن میشود (انوشیروانی )37 :1389 ،و اين شباهت انديشه ،نزديکی امرسن به
حافظ را درپی دارد.

 .8ارتباط حافظ و امرسن در فرایند شکلدهی به هویت ملی و سنت ادبی آمریکا
در بررسی ارتباط میان حافظ و امرسن بايد به جنبشها و گفتمانهای آمريکای قرن نوزدهم
توجه کرد .حضور آثار ادبی شرق در آمريکا درمیان دو رويداد تاريخساز ،يعنی جنگ انقالب و
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جنگ داخلی آمريکا اهمیت بسیار دارد؛ اما اين حضور ،زمانی اهمیت دوچندان میيابد که
بدانیم هويت ملی آمريکا و استقالل از بريتانیا در دو بعد سیاسی و ادبی در همین زمان درحال
شکلگیری بود .دوران نودسالۀ آغاز جنگ انقالب تا پايان جنگ داخلی آمريکا ()1865-1775
که دوران استقاللطلبی و ملیگرايی سیاسی آمريکا بهشمار میرفت ،دقیقاً بر دورۀ ملی
نخستین و نوزايی در تاريخادبیات آمريکا منطبق است .گرچه عالقۀ آمريکايیان به شرق و
ادبیات پارسی درواقع ،ادامۀ حرکت نیرومندی است که در اروپا آغاز شد ،انديشمندان
آمريکايی برای تحققيافتن هدف ملی خود ،يعنی ايجاد هويت ادبی متمايز از بريتانیا به مطالعۀ
ادبیات پارسی روی آوردند .استقالل ،گفتمان غالب و مطلوب دوران بود که جنبش تعالیگرايی
نیز آن را تبلیغ میکرد .امرسن درراستای تحققيافتن اين خواستۀ آمريکايیان ،همانگونه که
پیشتر گفتیم ،بهدنبال ادبیات ملی مستقل از پدران بريتانیايی بود تا از اين طريق ،هويت ادبی
مستقلی برای آمريکا بیافريند .درواقع ،او در جبهۀ ادبی برای استقالل از انگلستان و ايجاد
هويت ملی میکوشید .آزادانديشی برآمده از انديشههای تعالیگرايانه به استقبال امرسن از
فرهنگهای غیراروپايی ،مذهبهای ديگر مانند اسالم و بوديسم ،متون زبانهای مختلف مانند
سانسکريت و آثار ادبیات پارسی بهويژه حافظ انجامید .در اين وضعیت اجتماعی و سیاسی،
يعنی تالش برای خلق هويت ملی و سنت ادبی مستقل از بريتانیا آزادانديشی تعالیگرايان
همراه جهانیبودن مفاهیم حافظ ،نزديکی امرسن به اين شاعر را درپی داشت؛ البته مشابهت
آرای امرسن و حافظ که از عرفان حافظ و تعالیگرايی امرسن برآمده است ،در اين فرايند
بیتأثیر نیست .ازجمله مهمترين اين مشابهتها میتوان مخالفت با خردگرايی محض و
مخالفت با مذهب عرفی را نام برد.
به دنبال بررسی عصر امرسن و وضعیت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی آن به نتايجی
روشنگرانه میرسیم .از يک سو تالش تعالیگرايان برای شکلدهی به هويت ملی آمريکا و
عزم امرسن برای ايجاد سنت ادبی متمايز از سنت بريتانیايی با نوجويی و آزادانديشی امرسن
در استقبال از فرهنگهای غیراروپايی و جهانشمولبودن انديشههای حافظ درمیآمیزد؛ از
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سوی ديگر ،مشابهتهای میان باورهای تعالیگرايانۀ آمريکا و عرفان حافظ موجب میشود
امرسن درواقع ،بازتاب تفکراتش را در شعر حافظ بیابد و خود را در آينۀ ديگری ببیند .اشعار
حافظ ،آن عوامل فرهنگی و ايدئولوژيکی را به کشور میزبان وارد کرده که با عوامل فرهنگی و
ايدئولوژيک کشور میزبان همخوانی داشته و به رشد و تکامل آن عوامل کمک کرده است.
ضرورتهای ايدئولوژيک کشور میزبان سبب شده است نزديکی امرسن به حافظ در دورۀ
نوزايی که برههای حساس از تاريخادبیات آمريکا بهشمار میرود ،صورت گیرد.

 .9نتیجه
همانگونه که پیشتر نیز گفتیم ،پراور معتقد است پژوهش دربارۀ تأثیر و تأثر بايد با پژوهش
دربارۀ پذيرش و اقبال ادبی همراه باشد؛ از اين روی ،در پژوهش حاضر از بررسی تأثیر حافظ
بر امرسن فراتر رفته و با توجه به ويژگیهای سیاسی و ادبی قرن نوزدهم آمريکا به واکاوی
داليل تمايل امرسن به حافظ پرداختهايم .با اين توضیحات ،تکرار پرسشهای پراور و
پاسخگويی به آنها پايانبخش اين پژوهش خواهد بود .پراور دربارۀ پذيرش و اقبال ادبی ،چند
پرسش تأملبرانگیز را مطرح کرده است که بايد به آنها پاسخ داد :بیشترين ارتباطات ادبی در
چه دورهای اتفاق افتاد؟ چه عواملی آن ارتباطات را تسهیل کردهاند؟ نويسندگان جامعۀ میزبان
از چه چیزی در ادبیات غیربومی استقبال کردهاند؟ با توجه به نتايج اين پژوهش ،به سه پرسش
اساسی پراور میتوان اينگونه پاسخ داد :درمیان دو حادثۀ تاريخساز آمريکا يعنی در بازۀ میان
جنگ انقالب و جنگ داخلی ،آثار ادبی قابل توجهی از شرق و ادبیات پارسی به آمريکا وارد
شدند و عواملی همچون تالش آمريکا برای استقالليافتن از انگلستان و ايجاد هويت ملی در
دو بعد سیاسی و ادبی ،عزم امرسن برای ايجاد سنت ادبی ملی متمايز از سنت بريتانیايی،
آزادانديشی امرسن در استقبال از فرهنگهای غیراروپايی ،جهانشمولبودن انديشههای حافظ
و مشابهتهای میان تعالیگرايی امرسن و عرفان حافظ ،اين واردات را تسهیل کرد .ازجمله
آنچه نويسندگان تعالیگرای جامعۀ میزبان از آن استقبال کردهاند ،میتوان مخالفت با خردگرايی
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 اين پاسخها.محض و مذهب عرفی را ذکر کرد که در شعر حافظ حضوری برجسته دارد
.چرايی اقبال آمريکای قرن نوزدهم و امرسن به حافظ را روشن میکنند

 پینوشت.10
1. Ralph Waldo Emerson
2. Joseph von Hammer-Purgstall
3. Transcendentalism
4. To J. W.
5. Ghazelle
6. Nature
7. History
8. Froncois Jost
9. Simon Jeune
10. Rene Wellek
11. Prawer
12. Aldridge
13. Viktor Zhirmunsky
14. Alexander Veselovsky
15. Henry Remak
16. Early National Period
17. Philip Freneau
18. American Renaissance
19. Henry David Thoreau
20. Nathaniel Hawthorne
21. Herman Melville
22. Walt Whitman
23. The Poet
24. Margaret Fuller
25. Amos Bronson Alcott
26. Frederic Henry Hedge
27. Theodore Parker
28. Herder
29. Schleiermacher
30. Hume
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31. Unitarian Church
32. Divinity School Address
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