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براي شرقيان و به خصوص مائده ها . حافظ الهام گرفته است غزلياتبزرگترين اثر خود، از 
محسوب مي شود؛ زيرا مهم ترين كتابي است كه قدرت تأثيرِ ادبيات  ايرانيان اثري برجسته

تحليليِ حاضر تالش مي كنيم  –در مقالة توصيفي . ا نشان مي دهدفارسي بر ادبيات غرب ر
اين پژوهش ابتدا از عالقة  ژيد به شرق و ادبيات فارسي و شيوه و . را نشان دهيمتأثيراين 

گويد، سپس به بررسي و مطالعة تطبيقي حافظ، سخن مي غزلياتآشناييِ او با ميزان 
اشارات قرآني، توجه به عشق الهي .  مي پردازدما ئده ها  و غزلياتمضامين مشترك عرفاني 
زيبايي  اعتقاد به وحدت وجود، مرگ انديشي،طبيعت گرايي، وجذبة عرفان حقيقي، 

دوستي، عدم وابستگي و دل بستگي، كاربرد واژگان عرفاني مشابه،  شناخت خدا از راه دل و 
افظ هستند كه در اين پژوهش مورد ژيد و ح عرفانيِ مشترك اثر مستي معنوي از مضامين 
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  مقدمه 

 درتاريخ ويژه اي جايگاه خاص، زبان و مضمون به دليلدر مقالة حاضر، آثار دو اديب كه 

شـاعر قـرن   (و حـافظ  ) معاصر فرانسـوي نويسندة (آندره ژيد  .مي شود بررسي دارند، ادبيات
 از چنـان  مذهبي، -فرهنگي تهاي تفاو نيز و مكاني - زماني فاصلة به دليل ،)هشتم هجري

مطالعـه در انديشـه و    بـا  ولـي  .نيست تصور قابل بين شان تشابهي هيچ كه هستند دور هم
» عرفـاني مضـامين  « همانـا وجـود    كـه  مشـتركي  فصـل  مضامين آثار اين دو انديشمند، به

 .مشترك در آثار آنهاست، پي مي بريم 

گسـترة  پـژوهش در پيونـدها و    -هاي بنيـادي ادبيـات تطبيقـي    پژوهش براساس نظريه
دهد كه گنجينة فرهنگ و ادبيات فارسي نقش بسزايي در  نشان مي -دادوستدهاي ادبي ملل

دره ژيد، نويسندة آن. بخشي و آفرينش شاهكارهاي متعدد در ادبيات جهان داشته است الهام 
مشهور فرانسوي، از كساني است كه تحت تأثير اين ميراث غني به خلق آثار  منحصر به فرد  

اي در پيونـد بـا ادبيـات  شـرق،      گونـه  هاي زميني خود را بـه   او كتاب  مائده. اند دست يافته
آن كـريم  اي از قـر  ژيد با ذكـر مصـراعي از حـافظ و آيـه    . ويژه ادبيات فارسي آفريده است به

.                                     درآغــــاز كتــــابش، توجــــه ويــــژة خــــود را بــــه ايــــن آثــــار نشــــان داده اســــت
هاي آندره ژيـد   هاي زميني پي مي بريم كه كتاب نمايانگر برخي تأثيرپذيري با مطالعة مائده

مي باشد و شايد بتوان گفت، تأثير انديشة حافظ در اين اثر بيش از انديشـة خيـام   از حافظ 
رو دراين نوشتار ضمن بررسي عالقة ژيد به شرق و ادبيات  فارسـي و  شـيوه و     است؛ از اين

ي زميني، با تحليـل  ها اي از كتاب مائدهميزانِ آشنايي او  با غزليات حافظ و نيز ارائة خالصه
هاي زميني آندره ژيد، نقش غزليـات   مشترك عرفاني غزليات حافظ و مائده متطبيقي مفاهي

  .ها آشكار شده است در آفرينش مائده
هـا، مبحـث    بنابراين، نزديكي معاني، مفاهيم و مضامين عرفانيِ موجود در غزلياتو مائـده 

كند تا بتواند گزيده ولـي مفيـد ايـن مقايسـه را     اصلي اين مقاله است كه نويسنده تالش مي
طبيعـت گرايـي،    اشارات قرآني، توجه به عشق الهي و جذبة  عرفـان حقيقـي،    .  انجام دهد

زيبايي دوستي،  عدم  وابستگي و دل بستگي،كاربرد  انديشي،اعتقاد به وحدت  وجود،  مرگ
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عرفـانيِ  دو اثـر     مشـترك  مينواژگان عرفاني، شناخت خدا از راه دل و مستي معنوي، مضـا 
  .هستند كه در اين پژوهش به آنها پرداخته شده است

  دلبستگي ژيد به شرق و خصوصاً ادبيات فارسي  
اسـتفان   او كه در جـواني از طريـق  . شرق يكي از برترين بن مايه هاي عرفاني ژيد است 

با هزار و يك شب وخيام  (Paul Valery)و پل والري ) Stephan Mallarmé( ماالرمه
و حافظ آشنا شده بود، شيفتة ادبيات شـرق بـود  و  از خوانـدن هـزار  و  يـك شـب لـذت         

هاي زياد و مقـاالت   مي خواند و سخنراني  ژيد اشعار حافظ را  به  ترجمة  فرانسوي.  برد مي
شـب    و  يـك اي بـه  آنـژل دربـاره هـزار      كـه در نامـه   چنـان  . بسياري در اين باره ارائه داد

پدرم، كه او هم شيفتة هزار و يك . شما از شيفتگي من به اين كتاب خبر داريد«: نويسد مي
  -كتـاب مقـدس   همـراه    -من گذاشت كه گمان كـنم   شب بود،چنان زود آن را دراختيار

 (Gide, 1900: 12) ».ام اولين كتابي ست كه خوانده

 «چـون كتـابِ جامعـه حـاكي از    شـعر خيـام هم  «: نويسـد  و يا دربـارة خيـام كـه مـي     

سليمان، غنايي و همچون كتاب امثال، مـوزون و متعـادل    چون غزلهاي ، هم»سرماخوردگي
   (Ibid).است

بستگي و تعلق خاطر ژيد به  آثار شرقي و بخصوص ادبيـات  ايرانـي، در  بسـياري از     دل
ن تمـام ادبيـات   به عقيـدة مـ  « : او در جايي مي نويسد.  ها و  حتي آثارش مشهود است نامه

شـب   مقصود هـزار و يـك  (فارسي شبيه قصر زريني است كه در حكايت يكي از سه صعلوك 
اولي بر باغي پر از گـل   :   شود تعريف شده است، قصري كه در آن چهل در گشوده مي) است

كنايه از (، درِ دوم به باغي پر از ميوه گشوده مي شود )كنايه از گلستان سعدي( باز مي شود
 درِ سومِ اين كاخ رو به سوي قفسي از پرندگان خوش الحان بـاز مـي شـود   ) تان سعديبوس

و چهارمين درِ ايـن كـاخ  بـه اتـاقي پـر  از جـواهرات گشـوده        ) كنايه از منطق الطير عطار(
و چهلمين در، بر تاالري آكنده از عطرِ بسيار ) كنايه از پنج گنج  نظامي يا خمسه( شود  مي

يابد كـه تـا    انسان وارد آن مي شود و در آنجا اسبي مي...  برد انسان مي نافذ كه هوش از سر
امـا ناگهـان    .  بـرد  گشايد و انسان را به  اوج  آسماني  نا شـناس  مـي   سوارش شوي  بال مي

كنـد، انگـار كـه     آيد و سوارش را بر زمين مي كوبد و يـك  چشـمش  را كـور مـي     فرود مي
همـين اسـب   .  اي  پايدار  برجاي گذارد ل آسمان، نشانهخواهد از خيرگي اين سفر  در د مي
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مي نامند؛ زيرا بايد  » مفهوم  عرفاني شاعران ايراني«است كه مفسران  خيام و حافظ آن  را  
لذات شـديدي   –ادبيات فارسي  –جا  من در آن...  اعتراف كرد كه چنين چيزي وجود  دارد

هـاي  مـن و  بـراي در خـواب كـردن       احساس مي كنم كه براي فرونشاندن  عطش  هـوس 
  ) 61- 64: 1377ژيد، . ( هايم كافي ست انديشه
 غيـره  آنجايي كه ژيد در ديوان حافظ، گلستان و بوستان سعدي، بهارسـتان جـامي و   از

ستايند، در يكـي از مقـاالت    گويند و آن را مي ديد كه اين بزرگان از گل و باغ  مي بسيار مي
هاي تازه، گويي تأثيري خـاص در   هاي پرگل و عطر گل سرخ باغتماشاي  «: نويسد خود  مي

  .تحريك نيروي تخيل شرقيان دارد
ناتانائيـل، بـا تـو از    «: گويد هاي زميني خطاب به ناتانائيل مي او در بخشي از كتاب مائده

هـاي   مـن بـا آن كـه بـاغ    . هايي كه مانند عجايب ايران است باغ. ها خواهم گفت زيباترين باغ
هـاي   دهـم، چـون عطـر گـل سـرخ      ام، اما آن را به هر چيز ديگري ترجيح مي نديده را ايران

حـس  ... اي مانند حافظ، سـعدي، خيـام و    گلستان ايران را در البه الي اشعار شاعران ايراني
هاي نيشابور توسط عمر خيـام   ستايش باغ. ام هاي آن مست  شده ام و بارها  از عطر گل  كرده

كند، اما افسـوس كـه    هاي شيراز هر كسي را  به  ديدار آنها وسوسه مي اغو  وصف حافظ از ب
  )73: 1381ژيد، ( ».هرگز آنجا را نخواهم ديد

  شيوه و ميزان آشنايي ژيد با ادبيات فارسي
ژيد بيشتر آشنايي خود با شرق را وامدار بزرگان شـعر فرانسـه  در قـرن  بيسـتم چـون      

) Pierre Louÿs (ارتباط با پير لـوئيس ) 1334:8 يد،ژ( است استفان ماالرمه و  پل والري
  ) 3همان، . (مستحكم و عميق كرد هاي ادبيِ مالرمه اين آشنايي را مجمع و شركت در

، ترجمـة  )Nietzsche( نيچه» چنين گفت زرتشت«، )Goethe( گوته »ديوان شرقي«
هـزار و  يـك    «فرانسة  ، ترجمه  (Fitzgerald)انگليسي رباعيات خيام به  قلم فيتز جرالد 

اي بـر گلسـتان بـه قلـم      مقدمـه )   (Docteur Mardrus توسط دكتر  ماردروس،»  شب
اثـر ژرار دويـل و   » دلبستگي به سـعدي «، ) Comtesse de Noailles( كنتس دو نوآي

، از جمله آثاري هستند كه ژيـد از   ( Paul Fort ) اثر پل فور » براي  فردوسي«شعر بلند 
ويژه ايرانيان آشنا شد و  مطالعه و بررسي آنها با انديشه و ذوق و احساسات  شرقيان بهطريق 

شاعران بـزرگ ايـران چـون خيـام، حـافظ، سـعدي، مولـوي، فردوسـي،         «: به گفتة خود او 
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اند و از اين چشـمه خـود و ديگرانـي     منوچهري و عطار از چشمة الهام بخش هستي نوشيده
  )همان(» .ام من بسيار از آنان تأثير و الهام گرفتهاند و  چون مرا سيراب كرده

خورد و مجبـور بـود از    دانست، افسوس مي آندره ژيد هميشه از اينكه زبان فارسي را نمي
شـود   گفت اين مسأله باعث  مـي  شد، استفاده كند و مي آثار فارسي كه به آلماني ترجمه مي

ولي با وجود اين به قـدري اشـعار    تمامي ظرافت و  لطافت اشعار فارسي حس و درك نشود،
هاي آلماني آنها بـراي   ويژه غزليات حافظ  نافذ و قدرتمند هستند كه حتي ترجمه فارسي به 

ضـد  «منِ فرانسوي زبان تـأثير گـذار و شـاهكار هسـتند و در ايـن بـاره در مقدمـة كتـاب         
از ادبيـات  دهم  من را ببخشيد كه به خود جرات مي«: نويسد مي  (Immoraliste)»اخالق

شناسـم، ولـي بـا     من اين ادبيات را كم مـي . فارسي سخن بگويم و يا اينكه از آن بهره بگيرم
كاش به اين زبان شيرين و ادبيـات  . ورزم و معتقد به آن هستم تمام وجودم به آن عشق مي

نويسم كه اين ادبيات را باز كمتـر   غنيِ آن آشنايي بيشتري داشتم، ولي من براي كساني مي
  ) 5: 1381ژيد، (» .شناسند من مي از

  تأثير پذيري آندره ژيد از حافظ 
خـويش   زيبـاي  دراشـعار  را عرفـاني  نغـز  و بلنـد  مفـاهيم  كـه  اي شوريده حافظ، عارف

 ازايـن  يك هر كه است معرفتي درياي سالكان، و شيفتگان از بسياري براي است، گنجانيده

 زيادي تأثير نيز ژيد، نويسندة نامدار فرانسه .برند مي اي بهره خويش وسع به منقلب درياي

  .است پذيرفته عاشق عارف ازاين
از ميـان شـاعران ايرانـي،    «: نويسـد  مي »هاي زميني مائده«اي دربارة  آندره ژيد در مقاله

ام و خودم به  پسندم و بيشترين الهام را از اين دو گرفته حافظ و خيام را بيش از ديگران مي
مـن منكـر بازتـاب    . هـاي زمينـي آگـاه هسـتم     خيام و غزليات حافظ بر مائدهتأثير رباعيات 

پذيري من از آنـان شـايد بـه     شوم و اين تأثير هاي حافظ و خيام در خود و آثارم نمي انديشه
من در خالل ديوان شرقي گوته حافظ را شـناختم و از  . دليل نزديكي افكار و عقايدمان باشد

جـامي و بـا   » سالمان و ابسال«عطار و » منطق الطير«لد با طريق ترجمة انگليسي فيتز جرا
رباعيات خيام و دنياي ذهني و روحي او آشنا شـدم و از خيـام آمـوختم كـه دم را غنيمـت      

  ) 61-64:  1377ژيد، ( » .ها را از ياد نبرم شمرم و قدر لحظه
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كمـال بـوده     هاي زميني منبع  الهام و الگوي تمـام و  حافظ براي ژيد در كتاب مائده    
تـوان در   است به طوري كه خطوط مشخص و  برجستة  شعر و ادب  فارسي را به خوبي مي

هـاي   هـاي زمينـي ژيـد در سـال     اين اثر پيدا كرد و شايد يكي از داليل  عدم موفقيت مائده
آغازين انتشار، ناآشنايي فرانسويان و بطور كلي غريبان با ادبيات  شرق به ويژه شعر فارسـي  

  .بود
هـاي زمينـي سـعي     من در كتـاب مائـده  « :گويد اش از حافظ مي پذيري ژيد در بارة تأثير

هاي زميني،  ام مانند حافظ با كمترين الفاظ بيشترين معنا را برسانم و مانند او  از عشق كرده
وارستگي و روحاني دست پيدا كنم، ولي برخي از كوتـه نظـران، تنهـا      به عشق الهي و عالمِ

  )65همان، . (هاي زميني را در آن ديدند شقغرايز و ع
با ايـن مصـراع    را هاي زميني شاعر فرانسوي نخستين كتاب از كتابهاي هشت گانة مائده

  )5همان، (» آلود من بيدار خواهد شد مگر؟  بخت خواب«  :كند كه حافظ آغاز مي
سـاس يـك   هاي زميني بـر ا  نكتة جالب ديگري كه بايد بيان كرد اين است كه كل مائده

  :آن غزل اين است. اين موضوع را هم خود ژيد گفته است. غزل حافظ سروده شده است
  ساقي بيا كه شد قدح الله پر ز مي                    طامات تا به چند و خرافات تا به كي

  )345:  1377حافظ، (                                                                                        
  هاي زميني                                                                     مائده   
نويسنده و فيلسوف معاصر فرانسوي و برندة جايزة   ) 1869-1951(آندره پل گيوم ژيد  

هـاي   مائـده  با  وجود خلق آثار بسياري ، در دنياي ادبيات به عنوان خـالق  1947نوبل ادبيِ 
 .شود شناخته مي Nourritures Terrestres) (زميني 

  شود و به نـوعي  جسته محسوب مي خصوص ايرانيان، اثري بر اين اثر براي شرقيان و به 

خـوبي نشـان    اي است بين شرق و غرب كه پيونـد ادبيـات ايـران و فرانسـه را بـه      تفاهم نامه
اي است از شـاعران ايرانـي، در قـرن     نامه گوته كه ستايش» ديوان شرقي« دهد و پس از مي

آندره ژيد مهم ترين اثري است كه قدرت تأثير و نفـوذ ادبيـات   » هاي زميني مائده« بيستم، 
طوري كه بسياري از منتقدين و خاورشناسان آن ه دهد ب فارسي بر ادبيات غرب را نشان مي

  .دانند مي» پذيري ادبيات فارسي در غرب  ميراث تأثير«را 
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مركـب   ) در اين اثر چكامه و نثر  وجـود  دارد  ( ها كه كتابي است به شعر  منثور، مائده
آوايـي   سرود هـم  «اين اثر . اي كوتاه و يك سرود و يك تخلص است از هشت كتاب و مقدمه
ها و جستجوي شوروشوق در پيوند با شادي دنياي جسماني  ها و هوس مردي جوان با عطش

ژيـد  )  8:1377ژيـد، (» .آيينـي و حتـي شخصـي اسـت     خـانوادگي، هاي  و نفي همه بردگي
سالگي پس از تجربة سفري به الجزاير و تونس خلـق كـرد و بـه      28هاي زميني را در مائده

  .تقديم نمود ) Maurice Quillot( يو دوست خود موريس كي
اين كتاب در حقيقت يك سمفوني پرشور از جستجوي ژيد در عوالم جسماني و نفساني 

براي مـن بـس   «: چنان كه خود نويسنده مي گويد. انجامد ست؛ جستجويي كه به يافتن ميا
ام ايـن نرمـي را    خواهم كه پاهاي برهنـه  من مي. هاي ساحل نرم است نيست كه بخوانم شن

    )92همان، ( » .حس كند
رسـيد زيـرا كـه     گر ژيد، ضروري به نظر مـي  اين جستجو براي روح تشنه و ذهن پرسش

دسـت آوردم از   ازآن روز كه يقيني را كه روح بشر نمي تواند داشـته باشـد، بـه   « : گفت  مي
  )52همان، (» .يقين چشم پوشيدم

در سـتايش شـادي، شـوق بـه زنـدگي و غنيمـت شـمردن          مائده ها، كتابي است تماماً
 اه به طنز نيز گرايش پيدا ميژيد گ. جمالت اين  اثر شاعرانه، زيبا و لطيف است .لحظات آن

خواهـد خـدا را   نويسـنده مـي  . كتاب نوعي معرفت شناسي و خدا جويي شاعرانه اسـت . كند
او در ايـن اثـر هـم چـون عرفـاي      . كندحس كند و به دانستن اين كه خدا هست اكتفا نمي

    خـالف قيـد و   هستي متجلّي مـي بينـد و آزدانـه و بـر      ايراني خداوند را در همة موجودات
شـايد همـين   . به هستي را مترادف عشق به خداوند مي دانـد هاي مذهب رسمي، عشق بند

سـورة   22 اسالمي باعث شد تا كتابش را با قسـمتي از آيـة  -همذات پنداري با عرفان ايراني
بخـت خـواب آلـود مـا بيـدار      (و مصراعي  از حافظ ) لكم  به من الثمرات رزقاً  فاخرج(بقره 

  .مي نامد "تايشي از وارستگيس"او ،خود ،كتابش را . آغاز كند) خواهد شد مگر
  هاي زميني و غزليات حافظ مضامين مشترك عرفاني در مائده

هاي زمينـي و غزليـات نشـان داد كـه ايـن دو اثـر داراي برخـي         مطالعه و مقايسة مائده
در . اين مضامين، مباني عرفان نظري بـه حسـاب مـي آينـد    . مضامين عرفانيِ مشابه هستند

  طالحات براي رسيدن به يك مركز واحد كه همانا خداوند متعالواقع همة اين مفاهيم و اص
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شناخت حق تعالي به تنهايي بزرگترين ياريگر براي  درك مفـاهيم و سـوز   . مي باشد است، 
وگداز هايِ مشترك يك خط سير تاريخي به فاصلة چند صد سال است كه عارفان را به يك 

 همان خط سـير   ژيد و حافظ كه در واقع  مشترك در اثر  مضامين عرفاني. نغمه مي طلبد

عرفـان   جذبـة   عشـق الهـي و   به  قرآني، توجه  اشارات: عرفان است، عبارتند از   اصليتاريخ
زيبـايي دوسـتي، عـدم     اعتقاد بـه وحـدت وجـود، مـرگ انديشـي،     طبيعت گرايي، حقيقي، 

. مسـتي معنـوي  ، شناخت خدا از راه دل و )خدا  گذر از هر چيز جز(وابستگي و دل بستگي 
  .در اين بخش از مقاله به توضيح هر يك از مضامين ذكر شده مي پردازيم

  اشارات قرآني
زميني  نشان مـي دهـد كـه هـر دو اثـر سرشـار از         هاي مائده  مطالعة غزليات حافظ و

قرآن و ستايش آن توسط او، ژيـد را بـه ايـن      الهام گرفتن حافظ از.  قرآني هستند اشارات 
هـايي   هاي زميني بسيار به انديشـه  كند، بطوري كه در كتاب مائده كتاب مقدس هدايت  مي

ژيـد و حـافظ جـدا از    . كه كامالً تأثير و نفوذ آيات قرآن در آن محسوس اسـت  خوريمبر مي
ژيد دقيقـاً بخشـي از آيـة    (ند كنبرخي از بخشها، مستقيماً به آيات قرآن اشاره مي اينكه در

 و يا بـه كنايـه و  ) كند هاي زميني خود ذكر مي مائده را در كتاب» بقره«بيست و دوم سورة 
اصـطالحات عرفـاني اي اسـتفاده      دهنـد، از استعاره و ايهام، تعابير قرآني را مد نظر قرار مي

.                                                     ايمر زير آوردهاين اشارات را د  نمونه هايي از.  قرآني دارند  كنند كه منشاءمي
  هداردــال از بال نگــه حــخداش در هم        ردداـا نگهـل وفــــب اهــه جانـآنك هر

  داردـــنا نگهـــآشن ـــنا سخــحديث دوست نگويم مگربحضرت دوست        كه آش
  …فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد  ر بلغزد پاي        ـــدال معاش چنان كن كه گ

  )103: 1377حافظ، (                                                                              
ن آيـات زيـادي بـا ايـن     در قـرآ . توسل به خداوند منّان اشاره دارند و ابيات باال به توكّل
  . وعلي اهللا فليتوكّل المومنون... : رسند ، مثل مضمون به پايان مي

  :يا
  دوش ديدم كه ماليك در ميخانه زدند                  گل آدم بسرشتند وبه پيمانه زدند

  با من راه نشين باده مستانه زدند         اف ملكوت          ـعف تر وــرم ســساكنان ح
  ه زدند ــت كشيد                   قرعه كار به نام من ديوانــت نتوانســان بار امانــآسم
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  )152همان،(                                                                                        
  :كند حافظ همين معني را در غزل ديگري بيان مي 

  بخواه جام وگالبي بخاك آدم ريز ق نداند كه چيست اي ساقي        فرشته عش
  

  بمي زدل ببرم هول روز رستاخيز    ر    شـرگه حــد تا سحــم بنـپياله بر كفن          
  ) 217-218همان، (

يابيم كه با آيات قرآن قرابـت معنـايي   هاي بسياري را ميهاي زميني نيز قسمتدر مائده
» .سازدو هيچ مخلوقي او را هويدا نمي هر مخلوقي نشاني از خداست« :عنوان مثالبه . دارند

  )17: 1381ژيد، (
  .را در ذهن تداعي مي كند» ال تدركه االبصار و هو يدرك االبصار«اين جمله آية شريفة 

ژيد خدا را حاضر و ناظر مي داند و معتقد است كه او در همه جا هست؛ آن جا كـه مـي   
ژيـد، همـان،   (» .جا، در جايي ديگر بيـابي تانائيل آرزو مكن كه خدا را جز در همهنا« : گويد

بينانـه بـه ايـن نكتـه     را به ذهن آورده و خوش» الْعالَم محضَرُ اهللا«گويي عبارت مشهور ) 11
سـورة   115اين عبارت ترجمـة آيـة   . اشاره كرده است كه به هر طرف رو كني، خدا را بيني

او در جاي ديگـر بـه صـراحت    ) 31: 1388دل، خرم(» نَما تُولُّواْ فَثَم وجه اهللاِفَأي«: بقره است
گفت خدا همان است كـه در پـيش   مي منالك. هرجا بروي، جز خدا نخواهي ديد«: گويدمي

  .و اين روية عارفانه بودنِ ژيد است) 12: 1381ژيد، (» .روي ماست
وانگهـي كتـاب   . قرآن مجيد آشنا بـوده اسـت   موارد ذكر شده نشان مي دهند كه ژيد با

ها براي روزي شما  هايي كه ما از آن اين است ميوه«  :خوانيم كنيم، مي مائده ها را كه باز مي
البتـه ايـن   » 23٫سورة بقره، آية «: روي آن نوشته است به و رو» .بر روي زمين، پديد آورديم

  .بوده است 23 شايد در قرآنِ ژيد آية. است از سورة بقره 22آية 
آن خدايي كه بـراي شـما زمـين را گسـترد و     «: ترجمة كامل آيه را در اينجا آورده ايم 

هاي گوناگون  آسمان را بر افراشت و فرو باريد از آسمان آبي كه به سبب آن بيرون آورد ميوه
ا پس هر كسي را مثل و مانند او قرار ندهيد در صورتي كه مي دانيد كه خد. براي روزي شما

  )22 /بقره(» . مثل و بي مانند استذات بي
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نگارنـده تنهـا بـه    . يابيمشماري از اشارات قرآني را ميها، موارد بيبا مطالعة كتاب مائده
دهند كه هم شـاعر فارسـي   نمونه هاي ذكر شده نشان مي. ذكر چند نمونه اكتفا كرده است

اند در آثار خود مستقيماً و ايل داشتهزبان و هم ژيد توجه خاصي به قرآن داشته و همواره تم
  .يا به كنايه و استعاره از آن استفاده كنند

  
  توجه به عشق الهي وجذبة عرفان حقيقي

معشـوق را   اين نوع از عشق، رابطة عاشـق و . عشق به اللّه سرچشمة تمام فيوضات است
شباهتهاي بسـيار زيـاد در   يكي ديگر از . كندمي افزايد و انسان را به پروردگارش نزديك مي

 اي است كه ميان اشعار حافظ وجذبه بعد معنا، در حوزة معرفت النفس ومعرفت اهللا، عشق و
  .خورد آندره ژيد به چشم مي هاي زمينيِ مائده

  :حافظ مضامين عشق الهي را در ابيات زير به زيبايي بيان نموده است 
  جز آنكه جان بسپارند ، چاره نيست راهيست راه عشق كه هيچش كناره نيست      آنجا

  تـاره نيسـرم ستـج ع وـاه طالـجانا گند      ـاز چشم خود بپرس كه ما را كه مي كش
  تـاي جلوه آن ماه پاره نيسـديده ج الل      هرـم پاك توان ديد چون هــچشه او را ب
  آشكاره نيستكس چون راه گنج بر همه ان      ـنشدي كه اين ـت شمر طريقة رنـفرص
هيچ رو              حيران آن دلم كه كم از سنگ خاره ه ظ بـريه حافـو گــت در تـنگرف
  .نيست

  ) 65-66: 1377حافظ، (                                                                      
ز بند تعلقـات  كه بتواند او را اژيد نيز همچون حافظ به دنبال عشق متعالي است؛ عشقي 

گذرد و به مي هاي سطحياو در مائده ها از زيبايي. آزاد كند و در فضاي معنويات پرواز دهد
رسد؛ زيرا تنها ازطريق كشف شهودي مي تواند خـدا را درك و احسـاس   كشفي شهودي مي

هاي دوستانگارد و شكلنويسندة فرانسوي دوست داشتن را دليلي بر اثبات خدا مي.  نمايد
كنـد و  شوق خواستن ژيد، معشوق او را درخشان مي. داشتني را راهنماهايي براي درك خدا

  .سازدعملكرد او در اين مسيرِ پر رنج و درد، خود او را نوراني مي
است كه انسان تنها با  داند و معتقدژيد نيز مانند حافظ، راه عشق را پر فراز و نشيب مي

هاي دوست  ژيد علت دوست  داشتن شكل .تماشا كند تواند جمال حق رامي» چشم پاك« 
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داند و  اعتقاد دارد كه درك اين بحـث بـراي انسـان    داشتني را شكل خدايي گرفتن آنها مي
  :دشوار است

: 1381ژيـد،  (» .چيز شـكل اوسـت  داشتني است و همههاي خدا دوستو همة شكل... «
د بـه خـود گيـرد، در ادراك تـو نمـي     توانهاي گوناگوني كه خداوند ميهمة صورت«يا ) 48

ثبـات در دل . كنـي با خيره شدن به يكي از آنها و شيفتگي بدان، خود را گمـراه مـي  . گنجد
در پس همة . بودتر ميباختگي پراكندهخواست كه اين دلدلم مي. دهدات رنجم ميباختگي

چيز شكل و همهداشتني است هاي خدا دوستهمة شكل. درهاي بستة تو خدا ايستاده است
  )54: همان(» .اوست

                                                طبيعت گرايي
كنكاش در آثار نويسـندة  . يكي از اصول مهم در عرفان ژيد و حافظ، طبيعت گرايي است

 در فرانسوي و شاعر پارسي نشان مي دهد كـه هـر دو پيونـدي عميـق بـا طبيعـت دارنـد؛       

 ژيد و حافظ از طبيعت. بينند مي يگانه و پيوسته آنها با را خود و وندش مي غرق مظاهرصنع

 ارتباط راه را آن و كنند نيازمي و راز طبيعت با برند، مي او وجود به پي خداوند مخلوقات و

     خـدا  بـا  نيـاز  و راز در را طبيعـت  در موجـود  هـاي  ژيد همة پديـده  .دانند مي خدا با خود
 تـا  كنـد  مـي  توصيه مخاطبانش به و داندمي خدا براثبات دليل بهترين را بيند، طبيعتمي

 آرامش او در .بنگرند خود اطراف به او، تنها بهتر چه هر ادراك و خداوند بهتر شناخت براي

هاي دل انگيـز  در طبيعت با ديدن صحنه. گويد مي سخن با مخاطب خود طبيعت، زيبايي و
از نظـر  . خدا و پيونـد بـا آنهـا بـه اوج خوشـي مـي رسـد       هاي و با احساس يگانگي با آفريده

بـه   هرچه ما و مانده پاك نويسندة فرانسوي، طبيعت بر خالف انسان و دستاوردهاي انساني،
  .دارد تقدس طبيعت رو اين از .شويممي ترنزديك هستي مركز به شويم،مي ترنزديك آن

 ادراك، بلبـل،  فكر، آيين، مذهب، نور،گلستان، چشمه، باران، آب،: كاربرد واژگاني مانند

 از ...و فاصـله  مهتـاب،  رود، دريا، آسمان، ماه، چمن، سكوت، سنگ، بستان، گل،سبزه، باغ،

  . گيردعميق نويسندة فرانسوي از غزلسراي بزرگ ايراني نشأت مي تأثيرپذيري
كـه اثـر شـاعر و     اي در يابـد تنها يك بار خواندن ديوان حافظ كافي است تا هر خواننده

به عنوان مثال ابياتي چند از ديوان حافظ را در . عارف بزرگ ايراني پر از كلمات مذكور است
  :ايم اينجا آورده
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  رسد مژدة گل بلبل خوش الحان رامي  رونق عهد شباب است دگر بستان را        
  ريحان رااي صبا گر به جوانان چمن باز رسي         خدمت ما برسان سرو و گل و 

  )15: 1377حافظ، (
  صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت  

  ناز كم كن كه در اين باغ بسي چون تو شكفت
  گل بخنديد كه از راست نرنجيم ولي       هيچ عاشق سخن تلخ به معشوق نگفت

  )72همان، (
  فتهوا             زلف سنبل به نسيم سحري مي آشدر گلستان ارم دوش چو از لطف ... 

  گفتم اي مسند جم جام جهان بينت كو           گفت افسوس كه آن دولت بيدار بخفت
  )همان(

توجه و گونة وصف طبيعت و ستايش گل و بلبل در شعر فارسي،  همـواره مـورد توجـه    
تا جايي كه در مائده ها از برخي واژه ها مانند كلمة  بلبل عيناً استفاده كرده . ژيد بوده است

  :است
) 39: 1381ژيـد،  ( ».انـد  بدان دوختـه » بلبلي«باغ درخت تنومندي است كه گويي  ته« 

خواند؟ البته نه از روي حسـرت، بلكـه از    داني كه بلبل نابينا بهتر آواز مي ناتانائيل، هيچ مي«
  )   40همان، (» .سراشتياق

فرانسـوي از  د كـه نويسـندة   دهـ مثالهاي فوق و مثالهاي ديگري از اين  قبيل، نشان مي
طوري كه واژگاني چون گـل و بلبـل را عينـاً بـا لفـظ      ه شاعر ايراني عميقاً  تأثير پذيرفته، ب

-ژيد در سفر به شرق لحظه اي از طبيعت غافل نشد و مائده .فارسي در اثر خود آورده است

  .هاستهاي زميني مملو از وصف مظاهر طبيعت و ستايش مائده
       :نويسـد  هـا مـي   هاي زمينـي در توصـيف بـاغ    مائده كتابدر بخشي از نويسندة فرانسوي 

كـنم بـاغي    گمان مي...ام سخن خواهم گفت هاي بسيار زيبايي كه ديده باغ از ناتانائيل، با تو«
هاي ديگر  گويم، آن را از همة باغ است همانند عجايب ايران؛ و من اكنون كه از آن سخن مي

  :افتم ياد آن مي  خوانم به شعر حافظ را مي از  هامصرعچون اين . شمارم مي برتر
  كشم پنهان و مردم دفتر انگارند رنگي           صراحي مي  بيا اي ساقي گلرخ، بياور باده

  )91-92: 1334ژيد،(
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-جلوه ستايش و توصيف به طبيعت گرايان، تنها  ديگر برخالف طبيعت گراست، اما ژيد

 نويسنده هدف .آورد مي روي خود ذهن در آنها تأثير به بلكه كند، نمي اكتفا طبيعت هاي

 واقعيت قلمرو به تجربه نوعي طريق از واقعيت را و حواس ورايِ معنوي نيروي كه است آن

  .و اين دقيقاً همان كاري است كه شاعر ايراني انجام مي دهد .بياورد
 آن، به وعناصر طبيعت او نظر در شباهت ديگر عرفان ژيد به عرفان حافظ اين است كه

 مطالعة غزليات و مائده ها نشان مي دهد كه هر دو  اثر. دارند جان و اند زنده واقعي معناي

 روحاني شهودهاي و كشف و عرفاني جستجوهاي پي در سرمنشأ اين .دارند لطيفي سرمنشأ

  .دست آمده  است به هنري تأمالت و انفس و درآفاق سير با
 اعتقاد به وحدت وجود 

هـم  . ديگر از اصول مهم در عرفان ژيـد و حـافظ، اعتقـاد بـه وحـدت وجـود اسـت       يكي 
 كثـرت  و داننـد  مـي  وحدت از نمودي را جهان نويسندة فرانسوي و هم شاعر فارسي، تمام

 و خداوند اسـت  ذات از هايي جلوه جهان مجموع آنها معتقدند كه. كنندمي نفي را ظاهري
مطالعـه و  . گيردمي سرچشمه ابدي و ازلي كل يك از چيز همه و دارد واحدي منبع زندگي

ي اسـالمي معتقـد   دهد كه حافظ نيز همچون بسـياري از عرفـا  بررسي در غزليات نشان مي
به وحدت شخصي حقه حقيقي، حق تعالي است و در دارِ وجود جـز او   است كه وجود واحد

هيچ موجـود  . ندموجودات ديگر، تجلي و نسب و ظهور و شئون آن اصل واحد. دياري نيست
  .حقيقي ديگر جز حق تعالي وجود ندارد

در ديوان مي توان اشعار بسياري را پيدا كرد كه اثبات مي كنند شاعرِ عـارف، بـه اصـلِ    
  : وحدت وجود معتقد است

  ام افتادـعِ خـدة مي در طمـعارف از خن      ادـام افتـة جـس روي تو چو در آينـعك
  ام افتادــش در آيينة اوهـه نقــهم  اين       كرددر آينهجلوه كهتو به يكحسنِ روي

  ست كه در جام افتاد يك فروغِ رخ ساقي      نمودكهنگارينمي و نقشعكسهمه اين
  )94-95: 1377حافظ، (

  :يا 
  روشن از پرتوِ رويت نظري نيست كه نيست

  منَّت خاك درت بر بصري نيست كه نيست
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  نظرانند؛ آري ناظر روي تو صاحب 
  سرّ گيسوي تو در هيچ سري نيست كه نيست

  
  

  اشك غَماز من ار سرخ برآمد چه عجب؟
  دري نيست كه نيست خجِل از كرده خود پرده

  )66همان، (
را در مائـده هـا    –وجود   اعتقاد به وحدت -همان گونه كه گفتيم ديدگاه عرفاني حافظ 

 آن بـر  بيني ژيد يكي از مهم ترين اصولي كه جهانتوانيم بگوييم مي .پيدا كرد توانهم مي

 چيزي كثرات و است وحدت دارد، واقعيت و اصالت جهان در آنچه كه است اين است استوار

 بلكـه  نيسـت؛  يكـديگر  از جدا هايپديده از اي مجموعه عالم ژيد، نظر از .نيستند نمود جز

عرفاني است  عرفان ژيد. است برقرار زنده ايرابطه انسان جمله از عالم هاي پديده همة بين
 رابطة درك به خود، تخيل مدد به هنرمند .بيند مي ذاتي وحدت داراي و پيوسته را دنيا كه

    دسـت  تعـالي  بـه  و گـذرد مـي  اعتباري هاي سد تفاوت از و رسد مي طبيعت و خود، ميان
  .كند برقرار رابطه عالم روح با است قادر او .يابد مي

 پس گيرد،مي چشمه سر واحدي منشأ از يعني است؛ پيوسته چيز همه ژيد،در انديشة 

 يعني است؛ اصل به پيوستن وجود، وحدت پيام .اند اعتباري زندگي و مرگ زيبايي، و زشتي

  .عالم روح با شدن يكي
در قسـمتي از كتـاب مـي     .وجـودي  وحـدت  اشارات از است كتاب مائده هاي زميني پر

ناتانائيل هرگز تصور نكن كه در اين جهان پديده ها از هم جدايند، در بين تمـامي  « :خوانيم
مي . رابطه اي كه همة آنها را به هم پيوند مي زند. موجودات عالم رابطه اي زنده وجود دارد

. داني چرا؟ زيرا تمامي اين جهان و تمامي مخلوقات آن از منشأ واحدي سر چشمه مي گيرد
  ) 65: 1381ژيد، . ( ي يكتا ستآن سر چشمه خدا

 نيست عالم از خارج و از انسان دور ژيد كه منشأ و منبع همه چيز است، خدايي خداي 

  . است عالم همين در و نزديك است بلكه
  )69همان، (» . خدا همان است كه پيش روي ماست« :در مائده ها مي خوانيم

  )71همان، (» .بيابي ناتانائيل آرزو مكن كه خدا را در جايي جز همه جا«
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  )همان(» .او در همه جا هست؛ هر جا و نايافتني است«
  
  

  مرگ انديشي
 به و برگزيده مضامين آثارخود از عنوان يكي به كه ژيد و حافظ، مرگ را گفت مي توان

 فكري تهاي تفاو به دليل ژيد و حافظ نگاه گرچه. پرداخته اند نيز آن شناسانة زيبايي اساس

 گيرندمي قرار راستا يك در دريك مورد، است، ولي متفاوت هم از مرگ، مقولة به مذهبي و

  .است مرگ توسط حيات يهاي ناهنجار آن، رهايي يافتن از و
   :شاعر فارسي زبان مرگ را وسيله اي براي رسيدن به معشوق مي داند

  برفكنمخوشا دمي كه از آن چهره پرده     م    ـود غبار تنـان مي شــاب چهره جــحج
  روم به گلشن رضوان كه مرغ آن چمنم       الحانيست   خوشچو منسزاينهقفسچنين

  ار خويشتنمـك ل زـدرد كه غاف ا بودم         دريغ وــدم كجـرا آمـه چـد كــان نشـعي
  مــه تركيب تخته بند تنــكه در سراچ م قدس        ـاي عالـونه طوف كنم در فضـچگ
  مـه ختنــدار كه هم درد نافـب مـعج د         ــوق مي آيــوي شـم بـون دلـر زخــاگ

  مـاني درون پيرهنـت نهـه سوزهاسـك ع         ـشم نوـش پيراهنم مبين چـطراز زرك
  با وجود تو كس نشنود زمن كه منمكه  ردار         ــش او بـپي ظ زـتي حافـهس ا وــبي

  )277-278: 1377حافظ، (
كه همواره شوق زيستن داشته، ولـي از انديشـة مـرگ نيـز  غافـل       رغم اينعليژيد نيز 

  :نبوده و به عنوان يكي از قوانين هستي آن را پذيرفته است
وقتي قرار . حال چه اهميتي دارد كه كجا و چطور! ناتانائيل بايد مرگ را پذيرفت و مرد«

  )102: 1381ژيد، (» كند؟ ات چه فرقي مي است كه نباشي، در كجا بودن مرده
بيني، عاشقي  هاي ساحل مي هاي تهي كه بر شن هاي سفيد و اين صندوق اين استخوان«

همـان،  (» .بيني؟ عاشقي بوده، نشسته بر سـاحل بـه انتظـار يـار     بوده، نشسته بر ساحل، مي
104(  

  )عشق به زيبايي هاي جهان ( زيبايي دوستي 
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تعلـل و بـدون درنـگ، نثـار     م و كمال، بـي هاي انسان است كه تمامهر ورزيدن از ويژگي
هـاي جهـان،   هاي انسان در مقابل زيباييالعملشود؛ همچون، عكسهايِ آفريننده ميآفريده

  .هاي متنوع دنياها و عملكردهاي انساني در رويارويي زيبايييعني تجلّي عاطفه
فرانسـوي و  در آثـار نويسـندة   . يكي از وجوه مشترك ژيد و حافظ، زيبايي دوستي اسـت 

شاعر ايراني، نمونه هاي بسياري را مي توان يافت كه نشان مي دهند، آنها همواره دوسـتدار  
  . زيبايي بوده اند

  :آرزوي ژيد اين است كه نشان عشق و دوستي او همچون لباسي بر تن هر زيبايي بماند
شـم تمـامي   درنگ نخواسته باام كه بيهرگز هيچ زيباييِ لطيفي را در اين جهان نديده«

شد؛ غنودن، هرجا راه رفتن، هر جا كه راهي در پيش رويم گشوده مي... مهرم را نثارش كنم
كاشـكي هـر زيبـايي    ... هـاي ژرف خواند؛ شنا كردن، در كرانة آباي مرا به خود ميكه سايه

  )22: 1381ژيد، (» .جامة عشق مرا به تن كند و نقشي از آن به خود گيرد
شيرين سخن فارسي نيز، همچون نويسندة فرانسوي، همـواره بـه    چنان كه گفتيم شاعر

در ديوان ابيات بسياري را مي توان يافت كه در آنها . جهان و زيبايي هاي آن عشق مي ورزد
  .شاعر از گل، سبزه، باغ ، بهار، مي، زيبايي يار و غيره سخن مي گويد

  سبب انتظار چيست؟خوشتر ز عيش و صحبت باغ و بهار چيست؟    ساقي كجاست گو 
  )59: 1377حافظ، (

  :يا 
  مدامم مست مي دارد نسيم جعد گيسويت   خرابم مي كند هر دم فريب چشم جادويت

  )83همان، (
  من و باد صبا مسكين دو سر گردان بي حاصل    ... 

  من از افسون چشمت مست و او از بوي گيسويت
  )84همان، (

 تفكّـر  عرفـان عرفان ژيـد و حـافظ،   . هم غزليات و هم مائده ها، آثاري عميقاً عرفاني اند

 نفـوذ  آثار آنها عناصر و اجزا  تمامي در عرفاني، نگرش و عرفان .است بالي فراغ و وآسودگي

ها در مائده. دانند براي اهل تفكّر كافي مي هم ژيد و هم حافظ، ناچيز ترين نشانه ها را. دارد
  )68: 1334ژيد،(» .چيزي به شگفت درآيد فرزانه كسي است كه از هر« :خوانيممي
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 جهان به چنين بينشي. ها عشق مي ورزدها و  پديدهژيد به جهان و پيرامون آن، انسان

 عرفـاني  تفكّـر  مبنـاي  دارد، وجود جهان در آنچه هر به ورزيدن عشق .است عرفاني كامالً 

  .است
  )گذر از هر چيز جز خدا ( عدم وابستگي و دل بستگي 

عدم دل بستگي به اين جهان و هـر آنچـه در آن اسـت، چشـم پوشـي از زيبـايي هـاي        
باالخره رها كردن هر آنچه انسان را از خـدا دور    وسوسه انگيز اين دنيا، كوتاهي عمر بشر و

ريم كه با مطالعة ديوان، به ابيات بسياري بر مي خو. است مي كند، از ديگر مضامين غزليات 
حافظ در آنها از انسان مي خواهد به اين جهان خاكي دل نبندد و به آن اعتماد نكند، زيرا او 
براي اين دنيا آفريده نشده، وجود او در اين دنيا موقتي است زيرا جايگاه اصلي او سراي باقي 

  :است 
  بر باد است بيا كه قصر امل سخت سست بنياد است                بيار باده كه بنياد عمر

  غالم همت آنم كه زير چرخ كبود                       زهر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است
  چه گويمت كه به ميخانه دوش مست و خراب    سروش عالم غيبم چه مژده ها دادست
  كه اي بلند نظر شاهباز سدره نشين                نشيمن تو نه اين كنج محنت آباد است

  زكنگره عرش مي زنند صفير                   ندانمت كه در اين دامگه چه افتاد ستتو را 
  )37-38: 1377حافظ، (

 استوار تفكر اينويژگي بر جستة كتاب ژيد كه به مضامينِ عرفانيِ غزليات نزديك است، 

اما دست يـابي  . است يافتني دست شعف و عشق برد و توان به كنه واقعيت پي مي كه است
عشق راستين در گرو اين است كه انسان از هر چيز غير از خدا بگذرد و به آفريده ها دل به 

  .نبندد
ژيد هم مانند حافظ بر اين باور است كه آنچه ما را به خود وا مي دارد، از خـدا بـاز مـي    

ها نبايد طـوري  بستن بدانهاي خدا هستند، دلها آفريده؛ از آن جايي كه اين بازدارندهدارد
  :باشد كه نتوان از آنها گذر كرد

به خـود  . جا درنگ مكنچيز نگاه كن و در هيچگذري، به همهناتانائيل همچنان كه مي«
 )12: 1381ژيد، (» .بگو كه تنها خداست كه گذرا نيست
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 كـردن  پاك با بلكه نيامده، دست به فراوان دانش طريق از نگرش نوع اين يقين طور به

 بـه  كـه  باطن اسـت  صفاي و پاكي اين .است شده حاصل ها وابستگي تيرگي از جان و دل

 رايج هاينشانه و اصطالحات استفادة نويسنده از نه و است بخشيده عرفاني خاصيت هامائده

  .عرفان
روح از اسـارت و سـپردن   ژيد ايمان خالص و درك زهد و تقوي راستين را در رها كردن 

اين انديشه اگرچه در ابتدا نمايانگر تـن دادن او  . داند ميهمة وجود به امواج آزادي و رهايي 
ها بود اما بيانگر اين اعتقاد هم بود كه، راز و  ها و لذت ها و دل سپردن او به هوس به سركشي

  .ست  رمز ايمان به خالقي يگانه، در درك حقيقي از رهايي و آزادگي

  شوق و عشق، دو واژة كليدي اثر ژيد و حافظ 
ژيـد و  . وه مشترك مائده ها و غزليات، وجود اصطالحات عرفـاني در آنهاسـت  يكي از وج

نمونه هـايي از  . حافظ براي بيان انديشه هاي عرفاني خود از بيان مشابهي استفاده مي كنند
  . كاربرد مشترك اين اصطالحات را، در اثر ژيد و حافظ بررسي مي نماييم

بـيش از واژگـان   » عشق«و » شوق«با بررسي آثار دو اديب، مشخص گرديد كه دو كلمة 
.                                                                                                              ديگر در آنها استفاده شده است

ح بوده است كه آيا او شاعري كام طلب اسـت كـه   هميشه اين بحث در مورد حافظ مطر
هاي زميني دل خوش كرده و يا اينكه شاعري عارف است كـه افكـار و احساسـات     به  عشق

. كند؟ اما اين بحث كـامالً بيهـوده اسـت    هاي  زميني  بيان مي عرفاني خود را در پس هوس
هم نيسـتند و هـر دو   اي چون حافظ، اين دو  متناقض  چون در ذهن شاعر واقعي و برجسته

شوند و اين كلمات،كلمات كليدي و محوري اشعار حافظ  حل مي» شوق و عشق« در حالت 
  : محسوب مي شوند زيرا در بسياري از اشعار ديوان مي توان آنها را يافت

  تو نهد سر به لحد        تا دم صبح قيامت نگران خواهد بود» شوق«چشمم آن دم كه ز
  )169: 1377حافظ، (                                

  در دل آن تنگنا كفن بدرم» شوق«به خاك حافظ اگر يار بگذرد چون باد                ز 
  )269همان، (                                                                

  روي تو حافظ نوشت حرفي چند  » شوق«ز 
  ريدبخوان ز نظمش و در گوش كن چو مروا
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 )195همان، (        

 هاي زميني كلمـة  گيرد در سراسر كتابِ اول مائده وژيد هم با الهامي كه از حافظ مي    
: گويـد كـه   شـود و بارهـا ايـن جملـه را خطـاب بـه ناتانائيـل مـي         نكتة كالمش مي» شوق«
  ) 45: 1381ژيد، (» . آموزم مي» شور و شوق«گيرم و به تو  ناتانائيل، من از تو عشق مي«

و اشتياق سوزان و مداوم مـن  » شوق«از ) پسندچيزهاي دل(درخشش و شكوهشان «: يا
  )12، همان(» .ها سرچشمه گرفتبدان

واژه اي كه بـيش از واژة  . تنها واژة پر كاربرد اثر ژيد و حافظ نمي باشد» شوق« اما واژة 
  :است » عشق«فوق در آثار آنها به چشم مي خورد، كلمة 

  آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها»عشق «وناولها        كه ” اال يا ايها الساقي ادر كاسا
  )9: 1377حافظ، (

  م و اميد كه اين فن شريف     چون هنر هاي دگر موجب حرمان نشودمي ورز» عشق«
  )187همان، (

  پيدا شد و آتش به همه عالم زد» عشق« از ازل پرتو حسنت ز تجلي دم زد          
  )127همان، (

، خصوصاً عشـق بـه خـدا را بـه كـرّات در تمـامي       »عشق«ژيد نيز با تأثير از حافظ، واژة 
به خداوند را دليـل  » عشق«برخي احساس « : هاي زميني آورده استجلدهاي كتاب مائده 

ام و ام، خدا ناميـده روست ناتانائيل، كه من هرچه را دوست داشتهدانند؛ از همينوجود او مي
  )  30: همان(» .چيز را دوست بدارمام همهروست كه خواستهاز همين

ها خـواهم   ز نيروي جادويي حضور لحظها. ها  خواهم نوشت ناتانائيل، برايت از  لحظه«: يا
اي از زندگي كه حتـي تـوان نفـي مـرگ را نيـز دارد، برايـت        از ارزش و  قدرت لحظه. گفت

چـرا كـه   . را دوسـت بـدار  » دم«اعتنـا بـاش و    ناتانائيل، به گذشته و آينده بي. خواهم سرود
 س بـراي ايـن  است، پ»  حال«ميرد و آينده  هم در حسرت رسيدن به  مي» آن«گذشته در 

» عشـق «هايمان با تمام  كه در ترس از مرگ و در حسرت به سر نبريم، بايد در حضور لحظه
                                                                                                                   )19همان، (  ».زندگي كنيم

  شناخت خدا از راه دل 



  »  عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  فصل نامة علمي 54
 

او بر اين بـاور  . خداوند ايمان دارد و معتقد است از راه عقل نمي توان به او  رسيدژيد به 
 ژيـد  .مـي بـرد   بيراهه به  است كه فقط از راه دل مي توان خدا را يافت زيرا عقل انسان را

 عاشق كسي وقتي است معتقد  داند و مي عقل از برتر را عاشقانه مشاهدة و شهودي ادراك

 مخـالف  وژيـد  دهـد  مي تعقّل انسان به كتاب اندازد زيرا بيرون و  ببندد را كتاب بايد شد،

برد و در برابر هر استدالل، استدالل  استدالل، آدميان را به راهي نمي«: است عقل و استدالل
  )101: 1334ژيد،(» .تواند عرض  وجود كند و تنها بايد بتوان آن را يافت مخالفي مي

حافظ نيز چون ژيد . فظ مي توانيم چنين مفاهيمي را در آن بيابيمبا مطالعة  غزليات حا
زيرا بر اين باور است كه از طريق عقل نمي توان خدا را شـناخت و  . به عقل بي اعتماد است

  .تنها عشق گره گشاست. درك كرد
  در كار خير حاجت هيچ استخاره نيست      بود خوش دميعشق دهيدل بههر گه كه
  نيستكان شحنه در واليت ما هيچ كاره   ار     ـان و مي بيـل مترسـع عقــما را ز من

  )65: 1377حافظ، (
  :يا 

  عاقالن نقطة پر گار وجودند ولي                 عشق داند كه در اين دايره سر گردانند
  )159همان، ( 

  جلو ه اي كرد رخت ديد ملك عشق نداشت... 
  آدم زدعين آتش شد از اين غيرت و بر 

  عقل مي خواست كز آن شعله چراغ افروزد                            
  برق غيرت بدرخشيد و جهان بر هم زد

                                     
  )127همان، (

  مستي معنوي 
از نظر او  مستي معنـوي  باعـث    . كند معنوي تاكيد مي»  مستي«حافظ در غزلياتش  بر 

وجـودش و كمـال نزديكتـر    » مـن «شـود و انسـان را بـه     ها و افزوني عشق مي فراموشي غم
خيزد و ناتانائيل را به مسـتيِ  بـي    در اين مورد ژيد نيز به هم صدايي با حافظ برمي. كند مي

 :                                                           كند مي و باده سفارش مي
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بدل گردد تا  از دام  غم و انـدوه  » مستي«ناتانائيل، بايد كه عشق به هر چيز در تو به « 
به دنبال افزايش عشق و شور زنـدگي باشـي، نـه كـاهش     » مستي«تو بايد  در .  رها  شوي
تـر و   كه مرا بهتـر، بزرگتـر، احتـرام انگيزتـر، غنـي      خواهم را مي» مستي«من آن . دادن آن

  ) 76: 1381ژيد، ( ». تر به خودم و ديگران بشناساند صادق
  :خطوط باال، ابيات حافظ را در ذهن تداعي مي كند

  عشرت سري زين مغاكه ام ده مگر گردم از عيب پاك                   برآرم ب مي
  )406: 1377حافظ، (

  ال آوردــد كمـزايـت فـرامـي كه حال آورد                   كـآن مبيا ساقي        
  ام حاصل افتادهوزين هر دو بي   ام                  به من ده كه بس بيدل افتاده

 )404همان، (

مـن هميشـه در   «: كنـد  هاي زميني اين چنين از حافظ و ميخانة او ياد مي ژيد در مائده
كنـد و مسـت از    ك شيراز هستم كه حافظ از آن بسيار ياد مـي انديشه و خيال ميخانة كوچ

  ) 33: 1381ژيد، (» .ورزد هاي سرخ ايوان آن عشق مي شراب ساقي آن است و به گل
   نتيجه گيري

با مطالعة زندگي و آثار آندره ژيد، پي مي بريم كه اين نويسنده عال قة خاصـي بـه آثـار    
اين دلبستگي به حـدي بـود كـه نويسـنده در     . شرقي و خصوصاً ادبيات فارسي داشته است

ژيد از طريق استفان ماالرمه وپل  آندره. بسياري از نامه ها  و آثارش از  آن سخن گفته است
با آثار شرقي آشنا شد و با مطالعـة آثـار نويسـندگاني كـه  در مـورد ادبيـات فارسـي         والري

بيات فارسي صورت پذيرفته بود، تحقيق كرده بودند و نيز ترجمه هايي كه از شاهكار هاي اد
ژيد از  ميان شاعران ايرانـي، بيشـترين تـأثير  را از حـافظ     . با فرهنگ و ادب ايران آشنا شد

پذيرفت و كتاب  مائده هاي زميني را كه  نوعي معرفت شناسي و خداجوييِ شاعرانه اسـت،  
كـه قـدرت تـأثير و     مائده هاي زميني مهمترين اثري است.  با الهام از  اين شاعر خلق كرد

  .            نفوذ ادبيات فارسي بر ادبيات  غرب را نشان مي دهد
بررسي تطبيقيِ غزليات حافظ و مائده هـاي زمينـي نشـان داد كـه نويسـندة فرانسـوي       
. بسياري از مفاهيم ومضامين عرفانيِ اثرخود را از شاعر غزلسراي ايراني اقتباس نموده اسـت 

به  طوري كـه در  . ات و مائده ها، وجود اشارات قرآني در آنهاستيكي از وجوه مشترك غزلي



  »  عرفانيات در ادب فارسي« پژوهشي  فصل نامة علمي 56
 

هر دو اثر، خواننده به انديشه هايي برمي خورد كه كامالً  تـأثير و  نفـوذ آيـات قـرآن در آن     
غزليات و  توجه به عشق الهي و جذبة عرفان حقيقي، از ديگر وجوه  مشترك. محسوس است

اي آثار هر دو  نويسنده نشان داد كه هر دو  به دنبال بررسي و  مقايسة نمونه ه. هاستمائده
عشقي متعالي  هستند؛ عشقي كه بتواند آنان را از بند تعلّقات رهـا و بـه پروردگـار نزديـك     

  .نمايد
هـم شـاعر   . گرايش به طبيعت و يگانگي با  آن از ديگر نقاط  مشترك ژيد و حافظ است

ين دليل بر اثبات خدا مي دانند و معتقدنـد از  ايراني و هم نويسندة فرانسوي طبيعت را بهتر
  .طريق آن مي توانند با پروردگارخود ارتباط برقرار نمايند

دل بستگي، استفاده و  دوستي، عدم وابستگيزيبايي انديشي،مرگوجود،اعتقاد به وحدت
واژگان عرفاني، شناخت خدا از راه دل و مستي معنوي از ديگر مضامين عرفانيِ مشترك از 

  .در اثر ژيد و حافظ هستند كه در اين مقاله به آنها پرداخته شده است
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