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 حضور حافظ در دفترهاي شعر امرسون 
 
 *یاکرم روشنک

 
 چکیده

  و   آثار  يجايجا   در  کا،ی امر  نوزدهم  قرن  متفکر  نی تربرجسته   امرسون،  والدو  رالف 
  ش، ارجاعات او به حافظ و شعر  ،يرونی ااز  ؛کرده است  ادی از حافظ    ،خود  مکتوبات

پنهان و    یوجه  ، اما حضور حافظ در آثار امرسون  ؛فراوان بوده است  یموضوع مطالعات
در بستر دفاتر   ،از سه دهه  شیب  یاشعار حافظ در ط  يه دارد که با ترجم  زین  یشخص
امرسون  یشخص م  ،شعر   حضور،  نی ا   یبررس  تیاهم  به  مطالعه  نی ا.  ردیگی صورت 

 توان ی م  ق،ی طر  نی ا  از  چگونه  که  دهدیم  نشان  و  پردازدی م  ،ینی تکو  خوانش  قی طراز
.  کرد   مشخصامرسون    یآثار و زندگ  بر  را  او  با  ینیهمنش  وحافظ    ریتأث  مختلف  ابعاد
 ، یعنی   ؛پردازدمی ي غزلی از حافظ  ترجمه   ینی تکو  ينوشتار به مطالعه   نی ا  منظور،نی بد
بررسی   ،حافظ وجود دارد هايغزل یکی از امرسون از  يکه از ترجمه  را ییهامتنشیپ

 ، امرسون و سپس  «داوطلبان»و    »ي«آزادترجمه را بر دو شعر    نی ا  ریأثت  ابتدا،  کند؛می
 ن ی که چگونه ا  دهدیمنشان    ت،ی نهاو در  کندی م  میترس  را  اواز مقاالت    یکی   بهورود آن  

  ، ییسو  از  ،مقاله  نی ا  ،رون ی ازا  ؛اندگرفته  ر یتأثترجمه    نی از ا  متفاوت،  شکل  دو   به  بستر،  دو
بر امرسون    ر یأثت  يدرباره  گرفتهصورت   مطالعات  عمق  به   یی سو  از  و  دی افزای محافظ 
مطالعات  گر،ی د به   یبا  را  امرسون  عملکرد  در    کند،ی م  یبررس   مترجم   -شاعر  عنوانکه 

 .  وگوستگفت

 .ینیتکو  خوانش  حافظ، ترجمه، امرسون، :يد یکل يهاواژه
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 . مقدمه 1
رابط از  عالق  يهبعد  حافظ،  اشعار  با  والدو    يهگوته   Ralph Waldo(  امرسونرالف 

Emerson(  ،ب و  فارسی  شعر  حافظهبه  اشعار  شناخته  ،ویژه  ادبی شدهاز  روابط  ترین 
این   است.  کم  ي هواسطهب  ،اوًالموضوع،  فراملیتی  و تالش  معرفی  در  امرسون  نظیر 

آنچه در همان زمان و    يهواسطهب  ،ثانیاًاست،  گرامیداشت شعراي ایرانی و شعر فارسی  
ثیر شعر فارسی بر  أنقش و ت  يبارهدر ،شماربی یناتوسط پژوهشگران و منتقد  ،پس از آن

شده نوشته  امرسون  امرسونامنتقد   .است  ،اشعار  و  همچونن  کریستی    :شناسانی  آرتور 
)Arthur Christy  کارپنتر آیوز  فردریک   ،(Fredric Ives Carpenter) کین پال   ،( 

)Paul Kane() واي چی دیموك ،Wai Chee Dimock(،  نسوزان دانستو  )Susan 

Dunston(   ) بوول  الرنس  در  Lawrence Buellو  این  )،  مختلف  ابعاد  به  آثارشان، 
 اند. ي امرسون و شعر فارسی در مطالعات پیرامون او تأکید کردهموضوع و مرکزیت رابطه

آن را همچنان جذاب و بستر    ،بودن این موضوعدهشهرغم شناختآنچه به  حال، بااین
می تازه  تحقیقات  و  است  ،کندمشاهدات  امرسون  شعر  دفاتر  که    ؛ وجود  دفاتري  یعنی 

آن  يهترجم در  حافظ  صورت  غزلیات  استها  می  گرفته  آنو  در  تصمیمات    ،هاتوان 
ترها  عنوان یک مترجم را دنبال کرد. این دفبه  ،عنوان یک شاعر و تصمیمات اوبه  ،امرسون

  ش نوشتن اشعار ي برا، 1827 از سال ،طور خاصهب ،هستند که امرسون از آنان دفترهایی 
شعر    ای ندارند و نام    گرید  ي کاربرد  ،او  يهبرخالف دفاتر روزمرکرده است و  یاستفاده م

 وان ید  یآلمان  يکه امرسون ترجمه  1846اما از    یافته است؛ها راه  به آن  يگریکمتر شاعر د
بسیار از برخی از این    یشود و صفحات این قانون شکسته می  ،کندرا خریداري می  حافظ
او از اشعار حافظ    يهبه ترجم)  ,EF  X,  Rhymer(  رایمرو    ایکس،  افاي  ویژههدفاتر، ب

و   یابدمیبسیار نمایان در این دفاتر    يحافظ حضور  ،شکلکنند. بدیناختصاص پیدا می
ترجمه و  جاي میدر میان سرودهش،  اشعار   ينام  جستگیرد.  هاي امرسون  در  وبا  جو 

دیگر مکتوبات  و  ترجم  او شویم که  متوجه می  ش،دفاتر شعر امرسون  خطوطی از    يهبه 
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از   می  130بیش  را  او  و  است  کوشیده  حافظ  مترجمان غزل  معدود  و  اولین  از  توانیم 
  .حافظ بدانیم يه»نامساقی«

خود ، توسط  هاي امرسونترجمههاي پایانی  بخشی از نسخهدانیم،  طور که میهمان
مجالت  ،او و  شعرش  کُتب  دیگر  ،در  بخشی  و  شده  امرسون  ،چاپ  شناسانی  توسط 

هرولد    :همچون و  کین  بَعدها  ،دفاتر  از،  )Harold Bloom(  بلومپال  و  در   ،استخراج 
بررسی  مجموعه و  چاپ  و  اما    اند؛شدهآثار امرسون  هاي  به نسخهمحض  توجه  بررسی 

گرفته صورت  تاکنون  که  (کاري  منتشرشده  نظر    ،)ستا  پایانی  به    ،درواقع  ،نگارندهاز 
گرفتن اهمیت حضور پررنگ حافظ در بستر اشعار امرسون و ابعاد مختلف  معناي نادیده

دلیل ه  ب  ،کندچراکه بسیاري از خطوطی که امرسون از حافظ ترجمه می  ؛این حضور است
در دفاتر باقی مانده و  اند،  حذف شده  ،توسط او  ،پایانیِ ترجمه  يهدر نسخ  اغلباینکه  

گیري  جاي  ،ست که در بیشتر مواردا  مهم دیگر این  ياند. نکتهتوجه قرار نگرفته  در کانون 
کامالً    یروابط  ،ها در میان یا روي بقایاي خطوطی که به خود امرسون تعلق دارندترجمه
عنوان  به  ا ر  عملکرد امرسون  ،بررسی این دفاتر  ،را ایجاد کرده است. به این شکل  معنادار
 ،خوبیهب  است،  نگریستهمی  بیان  و  الهام  منبع  عنوانبه  حافظ  اشعار  به  که  یمترجم–شاعر
م  امرسون  يفکر  انیجر  کردندنبال کار،    نیا  همچنین،؛  کندمی  آشکار   ؛ سازد یم   سریرا 
  با   ،اغلب  ،ای  حافظ  يشهیاند  با  اششهیاند  قیتلف  گر،ید  یمفهوم   به  یمفهوم  از  او  حرکت
از اشعار    یاز خطوط  استفاده  یچگونگ  و  است  گرفته  جان  ترجمه  هنگام  در  که  يا نکته

تاکنون،  ،بنابراین، با وجود اینکه ؛ستندیمربوط ن أبه بستر مبد  ،که ابداً ییهاحافظ در بستر
بسیار ثمربخش   شده وردیابی و تحلیل  امرسون،    يهثیر اشعار حافظ بر اشعار و اندیشأت 

نویس  توان با توجه به دفاتر و چركثیر را میأت رابطه و  دیگر از این    ايهبوده است، جنب
 آشکار کرد.  ها ترجمهها و توسط خوانش تکوینی ترجمه

به فرایند تولید توجه    ،هایی هستند که بیش از اثر پایانی خوانش  ،هاي تکوینیخوانش 
ها، نویسست (اعم از چركا که از یک اثر موجود  را  هایی  نسخه  يهمه  ،روازاین  ؛کنندمی

 ، تازگی. بهکنندمیمطالعه    ، )...ها به اثر اشاره شده وهایی که در آن هاي ناتمام، نامهنسخه
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جدید    ايه(شاخ  )،Genetic Translation studies(  »مطالعات تکوینی ترجمه«  ي هشاخ
-Avantها (متنپیش  تا ازطریق بررسی  کوشدمی  )،شده از مطالعات ترجمهو کمتر شناخته

Texts،( پایانی    يترجمه و هر آنچه پیش از نسخه يههاي اولیها، نسخهنویسپیش  یعنی
.  ي متن، ترجمه و مترجم برسددربارهجدید    ی هایبه یافته  ،یک ترجمه نوشته شده است

مطالعات    )،A. Cordingley & C. Montini(  ي اي. کوردینگلی و سی. مونتینیگفتهبه
می جلب  موضوع  این  به  را  ما  توجه  ترجمه،  در  تکوینی  مترجم  است  ممکن  که  کند 

توان این  هایی متفاوت را به کار گرفته باشد؛ به این معنی که نمیي خود، شیوهترجمه
بومیشیوه همچون:  لغاتی  در  را  (ها  بیگانه  )Domesticatingساز  ساز  یا 

)Foreignizing اي از این دو باشند و هموارهچون ممکن است آمیخته  ) خالصه کرد؛ ، 
م حضور  و  مترجم  خالقیت  نکتهلفانهؤگواه  مطالعه  اياش.  اهمیت  که  تکوینی    يدیگر 

را   میترجمه  ردیابی  ا   این  دهد،نشان  براي  مطالعات  نوع  این  که  فضایی  در  که  ست 
لی ترجمه و وابستگی آن به عواملی غیر از  ذات تعام  ،کنندتصمیمات مترجم فراهم می

منبع می  ،متن  (رك.  آشکار  مونتینیشود  و  دیدگاه،  ).  10-4:  2015،  کوردینگلی  این  از 
به ما می را  این امکان  امرسون  تا  دفاتر شعر  به    ،تکوینی  يازطریق مطالعهدهند  بتوانیم 

 اي که صورت گرفته و عمق اهمیت حضور حافظ در دفاتر امرسون پی ببریم. عمق مبادله
امرسون از    يهخوانش تکوینی ترجم  ،آنچه در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد

گوشه که  است  حافظ  از  را غزلی  شعر  دفاتر  در  حافظ  حضور  گوناگون  ابعاد  از  با    اي 
ازطریق خوانش تکوینی این غزل در   دهد وهاي امرسون نشان میاز ترجمه  یکی بررسی  

این غزل که کامالً متناسب با    يهکند که چگونه ترجممشخص می  ،دفاتر شعر امرسون
رفته، به   کاره  در بستري متفاوت ب  ،تنهازمان صورت گرفته است، نه  فضاي اجتماعی آن

عدالت برابر  در  او  درپند  و  شده  بدل  تازه خواهی  معناي  شکل  ،این  شعر   دو  گیريدر 
م  مبدؤامرسون  معناي  در  بلکه،  است،  بوده  استفاده    أثر  بی  شدهنیز  مقا  ،صداو    ي هلبه 
 .مرسون راه یافته استا )Worship(«پرستش» 
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 ثیر آن بر دو شعر امرسون أ . شعر «ایمان» و ت2
فعال حقوق زنان ،  )Lucritia Mott(  اي به لوکریشیا ماتامرسون نامه  ،1850آپریل 18در  
ضدِو   میبردهنهضت  وداري،  او  نویسد  از  تقدیر  بیت  این  از  را  خود    يهترجم  ،ضمن 

«یک شوحافظ:  خدا  بحر  غریق  مبر  ،دم  بحر  /گمان  هفت  آب  تر    ،کز  موي  یک  به 
 :کندضمیمه می )،337:1378(حافظ، شوي»

Plunge in yon angry waves 
Renouncing doubt and care  
And the flowing of the seven broad seas  

Shall never wet thy hair  (Emerson, 1939: 248) 
 

نام نهاده و    )Faith(  ان»اي از حافظ را «ایمامرسون ترجمه  ،1851  در   ،یک سال بعد
  ) Literary Bell(  یزنگ ادبداري  بردهضدِ  يهبه مجل  ،دیگر  يههمراه چند ترجمبه   آن را
درواقعد  فرستمی بیت  ي ترجمه  ،که  دیگر از همان غزل استبه   ،همان  بیت  دو  .  همراه 

 مندان به حافظ بسیار آشناست: هبراي عالق ،اندغزلی که این ابیات از آن گرفته شده
 خبر شوي ه صاحب ــ وش ک ـــخبر بکاي بی

 

 ر شَوي ـــی راهب ـــ ی کـــ رو نباشـــ تا راه 
 

 

 ادیب عشق ش  ـــ پی   ،قـــ ب حقای ـــ در مکت
 

 در شَوي ـــ بکوش که روزي پ  ،هان اي پسر 
 

 

 وي ــ بش  س وجود چو مردان رهم دست از  
 

کیمی  عش ـــتا  بیابـــ اي  شَوي ـــ ق  زر  و   ی 
 

 

 وخور شَوي  خوابیخویش که ب به رسی آنگه  رد ـخویش دور ک   يمرتبه    ز    خورت و  خواب
 

 د ـ ق حق به دل و جانت اوفت ـــور عشـ گر ن
 

آفت ـ ب  کز  فل ـــ ـ اهللا  شَـ تک خوبـــ اب   ويـر 
 

 

 ان مبر ـ ر خدا شو گمـــ ق بحـــ یک دم غری
 

 وي تر شَوي ـــک م ـ ز آب هفت بحر به یـــ ک  
 

 

 وي ـر شَــ س  و اـ پ  یو بــ چ اللـ راه ذوالج در  د و ـ دا شـ خ  ورـ ه نــ مـ رت ه ـ ا سـ اي تـ از پ

 

پس    ر ـ ظـ ن  ظر  ــ ودت من ــ ر شـ دا اگ ــ ه خــ وج صاحب زین  که  نماند  شَوي شکی   نظر 
 

 و زیر و زبر شودـــی تو چـــ اد هست ــ بنی
 

 ر شَويـ ر و زبــ چ که زی ـــدار هیـــ در دل م 
 

 

س  در  حافظا ـــ گر  است  وصال  هواي   رت 
 

 ه اهل هنر شَوي ـ اك درگ ـــه خـــ د ک ـــ بای 
 

 ) 337: 1378 (حافظ،                        
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غزل   این  در  میآنچه  عشق، شود،  دیده  راه  با  ناآشنایان  به  حافظ  حضرت  نصیحت 
درگیر خود را کنار بگذار    ست: آن خودِ ابراي پاگذاردن در راه عشق    ،انخبریا بی  انرهرو

چیزي مانع تو نخواهد    ،وقت که عشق در وجود تو پیدا شود  حقیقی برسی و آن  تا به خودِ
  ،و بصیرت خواهی یافت. در بیت آخر نیزاي به تو نخواهد زد  اي صدمهبود؛ هیچ سختی

  ، بنابراین   ؛ کندکید میأت   ،عنوان شرط رسیدن به بزرگیبه  ،خاك درگه اهل هنر» بر فروتنی«
هاي زندگی دنیوي، عشق  توجه به «خود» با رد دغدغه  ،این غزل  ،بینیمطور که میهمین

 .در خود داردو ایمان به خداوند، اطمینان و بینش ناشی از آن و فروتنی را 

ترجمه کرده و این ترجمه   ،طور کاملهدهد امرسون این غزل را ببررسی دفاتر نشان می
اما   توان دید؛می )X( ایکس در دفتر )Novice hear me(» «نوکیش از من بشنو با نامرا 

ترجمه است،  نامیده  «ایمان»  امرسون  شعر   يآنچه  این  نهم  و  هشتم  هفتم،  ابیات  از  او 
قلبی به خداوند،  ناپذیري و اطمینان درونیِ ناشی از ایمان  شکست ابیاتی که همه بر ؛است

اي  مجله ، جداشدن از ابیات دیگر و ارائه در  »ایمان « با قرارگرفتن زیر عنوان  .  کنند کید می أ ت 
ي این ُبعد از  درباره .  شده است خلق  ابیات حافظ  تازه براي  معنی و بستري    داري، ضِدبرده 

داري،  اي ضِدبرده ي آن به این شکل خاص به مجله ي یادشده و چرایی ارائه عملکرد ترجمه 
  ي با بررسی دفاتر امرسون و اشعار منتشرشده   اما   ؛ 1ام کرده   صحبت تر، در نوشتاري دیگر  پیش 
در دیگر اشعار او    ، شکل گرفته است  ي آن ه اي که در ترجم ایده این غزل و  بینیم که می   ، وي 
آزادگی برده   ي باره در  و  «آزادي»  ، داري  شعرهاي  «داوطلبان»  Freedom)(   همچون    و 
 )Voluntaries ،(   ثیر مستقیم داشته است.  أ ت 

شعر   به    ،»آزادي«در  اله  ،1853متعلق  چطور  اینکه  از  را    ،شعر  يهامرسون  او  نظر 
نوا با  در خطوطی هم  . او،کند صحبت می  ،داري تغییر داده استمخالفت با برده  يبارهدر

ه  گوشت و پوست نیست؛ آزادي با ایمان به خداوندي بآزادي  گوید آزادي در  می  ،حافظ
اندیش فرشتگان مقرب  همنشین فرشتگان و هم  ،نشیندآید که آنگاه که در قلبت بدست می

شد از  يمقایسه.  خواهی  نسخهنویسچرك  خطوطی  یا  اولیها  ت   يههاي  شعر،  ثیر  أدو 
 دهد: یافته از آن را نشان میگیري این شعر و تصاویر انتقال غزل حافظ بر شکل  يترجمه

“Freedom”         
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<Take not counsel of> Counsel not with flesh & blood 
<Go in this pass without hand or foot>     
<Stay> Loiter not for <garment> cloak nor food    
<The> treasure of both worlds lies in the heart    
Glory of Solomon <treasures> of Karun‘s gold . . . 
Are empty nothings food for wind      
<we must> not on <our own works> his work may man   
Rely          
<we must by God‘s grace & help>      
But trust the grace of God/on/so/high (Emerson, 1986: 369) 2.    
 
“Novice, hear me” 
Sleep, <eating> & meat, & drinking 
The spark of Love withstood 
Eat not, sleep not, love in thinking 
will come rushing like a flood 
From thy footsole to thy head 
A beam of God thou burnest 
So soon as without foot or head 
To the hest of God thou turnest 
(Emerson, 1986: 250). 

 
،  ) Robert Gould Shaw(  د شاولبه یادمان رابرت گووکه  در شعر «داوطلبان» نیز  

سیاه  54هنگ    يفرمانده امریکا پوستسربازان  داخلی  جنگ  شده   ،1863  در  در  منتشر 
داده و    ،«ایمان» در ذهن دارد  از را  است، امرسون آنچه   : «و  کندبازارائه میتغییر شکل 

خداوند  آن  قتیل/  بار  ده  گرچه  بجنگد/  او  سوي  در  برکه  را  پیروز    او  مرگ  و  رنج 
یافته از ترجمه به این  مفهوم انتقال   ،عارخطوطی از این اش  يمقایسه  ،باز هم  »گرداند.می

 دهد:شعر را نشان می
 “Voluntaries”        
He who in evil times       
Warned by an inward voice,      
Heeds not the darkness and the dread,    
Biding by his rule and choice      
Feeling only the fiery thread      
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Leading over heroic Ground      
Walled with moral terror round     
To the aim which him allures,     
And the sweet heaven his deed secures    
(Emerson, 1983: 108). 
 
“Faith” 
Plunge in yon angry waves 
Renouncing doubt and care 
And the flowing of the seven broad seas 
Shall never wet thy hair 
. . . 
And though thy fortune and thy form 
Be broken waste and void, 
Tho‘ suns be spent, of thy life root 
No fiber is destroyed (Emerson, 1990: 23). 

 
در یافتن خود، پاگذاردن در    ،نصیحت حافظ به رهرو  بینیم که چگونه به این شکل می

اي شهامتِ  امرسون معن  براي  ، گزندي در پناه خداوندراه عشق و خطرکردن با اطمینان از بی
یابد و به راهکار او براي تشویق به پایداري  داشتن میحرکت و آزادگی ناشی از حقانیت

ثیر  أت   پایانِ  ،اما این  ؛شودتبدیل می  ،داريجنگ و برده  :همچون  ،اجتماعی  یدر برابر مسائل
 این شعر و نقش آن در آثار امرسون نیست.  

 
   ي «پرستش» امرسون«ایمان» و تأثیر آن بر مقاله. 1. 2

متن براي این ترجمه وجود دارد:  چند پیششویم که  متوجه می  ،با خوانش تکوینی «ایمان»
و   )Von Hammer Purgstall(  فون همر پرگشتال   يهترجم  ، آلمانی این غزل   ي هنسخ
وجود )  EF(  افاي) و  X(   ایکس  این غزل که در دفاترکامل    يههایی از ترجمنسخه  ،بعد

کامل این غزل    يهترجم  ،گاههیچ  ،هاست. این امر که امرسوندارند و «ایمان» بخشی از آن
اثربودن آن نیست  ترجمه در دفاتر او باقی مانده است، به معناي بیو این منتشر نکرده را 
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  ، توانمی  ،تر دیده شدطور که پیشچراکه همان  ؛شدن آن باشدگرفتهدلیل نادیده  دو نبای
 را منبع الهامی براي شعر «آزادي» امرسون دانست. آن ،کم ِدست

ترجم  ي هدر نسخ وفادار    ،آلمانی یافته  يهبه آنچه در نسخ  ،امرسون  ،غزل   ي هکامل 
  ي شیوهبه  ،اما اگر  ؛نزدیک است  ،به معناي آن در زبان فارسیي او،  ترجمه  ،و درنتیجه  مانده

بازگردیم،  ي هنسخ  به  ،تکوینی احتماًالمی  آلمانی  که  آن  ی پانویسوجود    ،بینیم  در    ، که 
شدن  براي امرسون در نزدیک  ،کشبی  ،تفسیري عرفانی از این غزل ارائه کرده  ،پرگشتال 

گوید: «این  پرگشتال می  ،. در این پانویس گشا بوده استراه  أ،به معناي غزل در زبان مبد 
توانیم ببینیم. را می  اي [از غزلیات حافظ است] که وجه عرفانی بکر آنغزل متعلق به دسته
خود را وقف خدمت به    ،پاوسر یبانجامد؛  به عشق حقیقی خداوند می  ،رد لذت حواس

مرید    ،است. تنها به این شیوه  ،ستا   گیري از هر آنچه دنیوي کنند که به معناي کنارهاو می
  ، حس است  گذر کند. درنظرگرفتن آنچه فراتر از  ،سالمتهب  ،تواند از آب هفت بحرمی

می جاودانگی  اصل  آنبه  اما  میانجامد؛  را  بیشتر  سود  این  با    ،طلبدکه  را  خود  بایستی 
عشق و    ،توان دید که پرگشتال نیزمی  .)380:  1812همر پرگشتال،  (فروتنی از بین ببرد»  

مهم حواس را  رد  و  آن، فروتنی  از  دغدغهشهامت ناشی  رهرو   يترین  و راه  شعر  این 
بستر شعر را    اش،هپایانی ترجم  يهکردن نسخکوتاهو  گذاري  گرچه امرسون با نامداند.  می

رگذار بوده است.  اثو  ا  درك امرسون از شعر و تفسیر  بر  ،قطعاً  ،تغییر داده، تفسیر پرگشتال 
توان  که در آن میجایی  ؛برد«پرستش» امرسون می  ي هست که ما را به مقالا   اي این نکته

 امرسون دید.  يهثیر این غزل حافظ در معناي مبدأ آن را بر اندیشأت 
سال   ،»«پرستش  يمقاله به  امرسون  1852  متعلق  یک    آن  ،ابتدا   ،است.  قالب  در  را 
  ی سلوك زندگعنوان یکی از مقاالت کتاب به ،1860در  ،و سپس  دهدمی ارائه  ،سخنرانی

)The Conduct Of Life(  می منتشر  مقالهخود  این  در  را    ،کند.  اخالق  امرسون 
ذاتی معرفی   فرقه  کرده استخصوصیتی  دین یا  هیچ  به  ایمان که  وابسته نیست. او  اي 

ها به «امیالی متحرك» و از این موضوع که انسان  ،نوعیبهو سطحی و تقلیدي را رد کرده  
محکوم    ،نیزرسیدگی مطلق به جسم را  امرسون،  .  کندشکوه می  ،اندمقلد پدران بدل شده
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تواند  غیر از زندگی مادي هست که می  ،دیگر  ايهجنبگوید  میدر این زمینه،  و  کرده است  
  ي همهدر    ،تقریباً  ،ست که امرسونا  با توجه کمتر به زندگی مادي قوت بگیرد. این تذکري

رسیدن  هم امرسون با به تفکر    ،بحث  ياما جایی در میانه  ؛دهدآثار خود به خوانندگانش می
ها،  نابخردي   ي همه عنوان درمان  به   ، به عشق   و یابد. ا می عارفانه  وجهی    ، عشق، فروتنی و ایمان 

  ،گوید: «بنابراین می   کند و اشاره می   ، دانش   أ عنوان منش به   ، دواي لغزش و به قلب   و   عالج نابینایی 
عنوان نزدیکی  به   ، عشق، فروتنی و ایمان   ، آفرینند من به آن سه حسی که بزرگی بشر را می 

اتم  به  نیز خداوند  به می   ، ها  و  است   محض نگرم  حق  جانب  در  انسان  و    ، آنکه  اعتماد 
بعد از این ارجاع به عشق،    ). 897:  1983(امرسون،    »... تراود اندیشی از جسم و ذهنش می پیش 

  ، گونه «این :  دهد ادامه می که گویی غزل حافظ را به نثر درآورده است،  امرسون    ، ن فروتنی و ایما 
تري نقض  عمیق   ي ه اش را تحت هدایت غریز تمام هشدارهاي غرائز اولیه   ، باایمان   محصِل

  ؛ کامیابی بزرگان است   ، آموزد که مشقت مد بگوید؛ می ا آموزد که بداقبالی را خوش کند. می می 
اگر    ؛ کار خواهد کرد   ، شکست، رنج و نیِت بد   ضدِ   ، بر صدا بی   ؛ موزد آ عظمت فروتنی را می 
)؛  898» (همان:  ست که تحقیر نکند ا   او این   ي مهم نیست؛ تنها دغدغه   ، مورد تحقیر قرار بگیرد 

«خاك    کند: تکمیل می   فروتنی   ي باره در   ي این بیت از حافظ ترجمه سخن خود را با  سپس،  
 کوي تو به صحراي قیامت فردا/ همه بر فرق سر از بهر مباهات بریم» (همان).  

مشاهده  همان که  امرسون  محصلِ،  شودمیطور  شد  ،باایمان  ذکر  که  خطوطی    ، در 
  ي زی خود را وقف غرا  ،ز خود را نادیده بگیردی غرا  دبای  ، همچون رهروي در ابتداي راه

د و فروتنی بیاموزد. جداي از این چرخش  ورو شهنامالیمات روب، با شهامت با  کند  ترعمیق
ز دون با امیال  یآوردن ایمان ازطریق عشق و فروتنی و جایگزینی غرادستهیعنی ب  ،عارفانه

  ي هعرفانی حافظ در مقال  يهاز اقتباس از این غزل و اندیش  ،ی دیگر نیزیهابرتر، نشانه
عنوان جایگاه خداوند و معنویات در  به  ،قلب  ،نجادر ای  ،درواقع   ؛شود«پرستش» دیده می

بنشیند قلب  در  ایمان  که  آنگاه  و  شده  گرفته  شنوایی    ،نظر  و  بینایی  و  بصیرت  موجب 
شود و موازین اخالق به عقل ارتباط  قلب به ابزار دانستن بدل می  ،شود. به این شکلمی
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معناي شعر در زبان   ،این حضوردیگر از  يبینیم که در بُعدمی گونه، . به اینشودداده می
 ثر بوده است. ؤامرسون م  يهبر اندیش أ،مبد

 
 گیري . نتیجه3

نمی  ي هرابط را  حافظ  و  رابطهامرسون  تکتوان  ت اي  به  منحصر  یا  بر  أبُعدي  حافظ  ثیر 
دانست او  آثار  و  و   ؛امرسون  عمومی  آثار  در  حافظ  از  اشعاري  و  تصویر  سویی،  از 

 آرزو  و  دی ستایمرا    اوکه امرسون    ياز شاعر   ير یتصو  ؛امرسون وجود دارد  يمنتشرشده
تر از  پررنگ در بخشی پنهان  يحضور  ش،از سویی دیگر، حافظ و اشعار   و  باشد  کند یم

ثیر یک  أاز ت   ،کنند. در این مقالهایفا می  ،زندگی امرسون، یعنی در روند خالقیت و تولید
اما آنچه در هر یک از این    ؛غزل بر دو شعر و یکی از مقاالت امرسون سخن گفته شد

می صورت  آنچه    ،گیردموارد  است.  متفاوت  دیگري  موردبا  در  گرفته    را  صورت  اول 
ومی که  مفه  ؛توان انتقال مفهومی دانست که در روند ترجمه شکل گرفته استمی  ،است

قابلیتی که    ؛را تنها قابلیتی پنهان در شعر حافظ دانست  توان آندر نظر حافظ نبوده و می
  صورت   دوم  مورد  در  آنچهاما    ؛سرایدثیر آن شعري میأکند و تحت تامرسون فعال می

انتقال خاموش مفاهیمی عرفانی، یعنی مطابق با متن منبع، به متن امرسون است.    ،گرفته
او   يهمعنی خلق کرده و بُعدي تازه به کارنام  ،امرسون براي شعر حافظ  ،در مورد اول 
لفانه عمل کرده  ؤم  ،عنوان مترجمبه معنایی دیگر، در این مورد امرسون به  ؛بخشیده است

ثر بوده ؤبر تفسیر او م  أ،اي وراي متن مبداما نکته  ،ثیر گرفتهأاز او ت   ،در مورد دوم  است.
   دهد.اي که ذات تعاملی ترجمه را نشان مینکته ؛پانویس پرگشتال   ؛است
و   يابعاد  امرسون،  دفاتر  در  حافظ  حضور گفت    توانیم  ،انیپادر داشته  گوناگون 

او گره    يهاتیفعال  گرید  به بلکه    ست؛یاو ن  يشهیاند  یحت  ا یبر اشعار    ریأثمحدود به ت 
در    ت،یمکان و مل  زمان،  يورا   که  ستا  ییهاو ارزش  ریتصاو  م،یمفاه  رگریتصوخورده و  

  یی معنا  يفراتر از مرزها  ،گاه  شد،  داده  نشان  که  طورهمان  و  هزاده شد  ،دو شاعر  ینیهمنش
 مانده است.  یباق أوفادار به مبد  گاه، و تهرف أمبد
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کرده    ن ی گز ی خط زده و جا ،  نسخه   ن ی کند که امرسون در ا واژگانی را مشخص می   <>. عالمت  2
 است.  
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