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گیري برندة جایزة نوبل: آندره ژیدسهم ادب پارسی بر شکل

1عطامحمد رادمنش
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چکیده:
ادبیات فارسی به سبب پیشینۀ طوالنی و حضور زرینش در ادبیات جهان، همواره تأثیري 

مۀ الهام است و آثار ادبی پارسی، منبع و سرچشها داشتهشگرف بر شاعران و نویسندگان دیگر ملّت
ویژه بر است. ادبیات فارسی بههاي دیگر بودهبسیاري از شاعران و نویسندگان درجۀ یک زبان

است و بسی از شاعران و نویسندگان فرانسه زبان از قبیل شاردن، ادبیات فرانسوي تأثیر عمیق نهاده
ي مدیون ادب، منتسکیو، روسو، ولتر، آراگون و آندره ژید، کمال قلمی خویش را تا حد زیاد

در این مقاله برآنیم که با هدف نشان دادن تأثیر ادبیات فارسی بر .فرهنگ و هنر ایرانی هستند
توصیفی به مطالعه و بررسی تطبیقی آثار دو -ویژه ادبیات فرانسه، با روش تحلیلیادبیات جهان و به

ویسندة نامدار فرانسوي و چهرة برتر ادبیات فارسی یعنی خیام و حافظ از یک سو و آندره ژید، ن
برندة جایزة نوبل از سوي دیگر بپردازیم و نتیجۀ این بررسی، نشان دادن وجوه وسیع و عمیق 

ادبیات فارسی بر آثار آندره ژید فرانسوي است. 
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مقدمه:-1
اي زرین از زنجیرة دیرپاي فرهنگ و ادب بشري است که حلقهادبیات فارسی، 

هاي هاي دور و زمان سرایش اوستا و سپس نگارش کتیبهزارهعمر طوالنی و بابرکتش به ه
یادگار هاي ارزشمند عصر ایرانی میانه از قبیل گردد و از طریق نوشتهپارسی باستان بازمی

، به عصر شکوهمند خداینامهویژه و بهنامهافارداویر، کارنامۀ اردشیر بابکان، زریران
ادبیاتوزبانیابد. شود، انتقال میخوانده می» فارسی«چه به طور مطلق فارسی نو یا آن

کردهتأثیردیگرمللدرهرملتیادبیات. باشدتأثیربدونومجردتواندنمیهرگزملتیک
مقایسهدیگرمللادبیاتباراملتیکادبیاتکهشودمیآشکاروقتیتأثیراینواست
ازآنازبعدقرندوورنسانسدورهدرفرانسهنثرازمهمیقسمتومنظومآثارکلیه.کنیم

ژاكژانومنتسکیودیدرو،ولتر،آثارواستگرفتهالهامنیالتویونانکهنادبیات
گرفتهمایهانگلیسبیاتادوزبانازفرانسهشعرايونویسندگانازدیگربسیاريوروسو

وفالسفهتأثیرتحتانگلستانادبیاتنوزدهموهیجدهمقرنازقسمتیدرکههمچنان
ایفی،ادیپپرومته،مانندمعروفهايافسانهویونانمیتولوژي. بودفرانسهنویسندگان

راخودتأثیرواستبودهنویسانتراژديبرايعظیمیالهاممنبعغیرهوگونآنتیژنی،
ماننداروپاییمعاصرنویسندگان. اندکردهحفظهمچناننیزاروپاجدیدادبیاتدرحتی
وادبیاتتأثیرتحتسختدیگرانوژیدآندرهژیرودو،ژانسارتر،پلژانآنوي،ژان

ساختندرایرانعالیقدرنویسندهوشاعرجامیحتی.اندبودهباستانیونانمیتولوژي
قهرمانانازمعنیاین. استداشتهقراریونانمیتولوژيتأثیرتحتابسالونسالمامنظومه
واودایهابسالوپادشاهپسرسالمانوحکیممردوپادشاهازبودندعبارتکهداستان
اشاراتبرطوسینصیرالدینخواجهچه آنبعالوهوآیدبرمیخوبیبهزهرهیعنیونوس

.بودشدهترجمهعربیبهیونانیازقبالًآناصلاست کهنوشتهسیناابن
آغازوداردطوالنیايسابقهمللسایرادبیاتبررويفارسیادبیاتوزبانتأثیر

وزبانتردیدبدونولی. استنامعلومزبانیکپیدایشآغازکههمچناننیستروشنآن
عصرتاوکردهشروعاسالمازقبلدورانازهازبانسایربررويراخویشتأثیرماادبیات
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سایرباایرانادبتطبیقدردهدمینشانادبیاتتاریخکهجاآنتا. استدادهادامهحاضر
ادبیۀرابطبایدابتداهازبانسایربررويفارسیادبیاتوزبانتأثیرجستجويدروکشورها

بررويفارسیادبیاتوبانزتأثیرپیرامونبحثبهودادقراربررسیموردراهندوایران
ازبسیاريوداردسالههزارچندتاریخهندوایرانادبیرابطۀ.پرداختهندادبیات

این. اندبودهمشترکیزباندارايقدیمروزگاراندرهندوایرانکهمعتقدندمحققان
زبان.استموجودسانسکریتزبانبااوستاییزبانبینکهاستشباهتیبرمبناياعتقاد

زبانباترکیباتولغاتنظرازکردندمیتکلمبدانمردمزرتشتزماندرکهاوستایی
ازبرخیجهتبدیناستداشتهبسیارشباهتهندیانکهنوادبیزبانیعنیسانسکریت

مشترکیزباندارايدوربسیارهايدورهدرهندوایرانکهاندکردهنظراظهارشناسانزبان
هايدورهازترتیببدین. استآنازسانسکریتواوستازباناصلیۀریشکهاندبوده

ۀرابط،قبلسالهزارانازواندداشتهنزدیکیادبیروابطبایکدیگرهندوایرانباستانی
.استبودهبرقرارهندوایرانبینفلسفیوفکري

درایرانییسندگاننووشاعرانتوسطفارسینثرونظماسالمازبعدهايدورهدر
نویسندگانوشعرااین. گذاشتهنديآثاروافکاربررويعمیقتأثیرویافترواجهند
مرکزراهنددرباروگرفتندپیشدرراهندوستانراه،ناگواراتفاقاتوحوادثجریاندر

هندآثاروافکاربررويتنهانههنددربارهايدرایرانشعراياقامت. کردندفارسیادبیات
ه بودادقرارتأثیرتحتنیزراهاآنخودتفکرودیدطرزهندمحیطبلکهگذاشتاثر

.گردیدفارسیشعردرهنديسبکپیدایشموجبمحققانازبرخیةعقید

دروگرفتهقرارعربادبیاتوزبانتأثیرتحتفارسیزبانکهطورهمان
عربتمدنوزبان؛استافزودهفارسیادبيبرغناعربزبانوادبیاتجهاتازبسیاري

تأثیراینکهطوريه باستگرفتهقرارایرانتمدنوادبیاتتأثیرتحتهرلحاظازنیز
مربوطگذشتهخیلیهايدورهبهکهداردجانبهدومعنويستدودادیکۀجنبمتقابل

درکهمتقابلیتأثیرواستوارپیوندهايواسطهه بعربیوفارسیادبیاتوزبان. شودمی
مکملیکهرادبیوتحقیقاتیوعلمیسطحدراستداشتهوجودهاآنبینگذشته
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ماباستانیکشورفرهنگوتمدننفوذایرانبراعرابتسلطازپس. اندشدهیکدیگر
فنونوعلومه بآشناومتمدنمردمیایرانیانزیراشدشروععربتمدنوفرهنگبرروي

ازفراوانیاستعدادوذوقنیزعربشعردرهاایرانی.بودندکشورداريآدابورسومو
رااعرابوکردندواردعربیشعردرراجدیديمفاهیمومضامینهاآن؛دادندنشانخود

ازپرمحیطاین. کردندآشناخرگاهوخیمهوشتروبیابانوبادیهازغیردیگريمحیطبا
درهاآنپیروانوایرانیشعراي. بودآزادگیوپاکیوصفاازسرشاروهابوستانوهاباغ

مهیارابونواس،: ازعبارتندکههستندمشهورنورآورانیاثینمحمدنامه بعربادبیات
ارزانیعربشعربهايتازهمفاهیمونومضامینهاآنزیرادیگرانوبردبشاربندیلمی،
.داشتند

بایداروپاهايملتازهریکاروپاییادبیاترويبرفارسیادبیاتتأثیرزمینۀدر
فرانسه،ادبیاتبررويفارسیادبیاتتأثیروگیردقرارمطالعهموردجداگانهطورهب

واندیشهوایرانادبیاتتأثیرنخستین. شودروشناروپاکشورهايسایروآلمانانگلستان،
آثارایندر. کردجستجومسیحیوهندویهودمقدسآثاردربایدراماسرزمینمردمهنر

نمونهبراي . کردمالحظهراکشوراینکهنادبیاتوایرانتاریختأثیرتوانمیخوبیه ب
ونویسندگانالهاممنبعخودبعدقروندرکهاستاسترمانندتوراتهايداستانازبرخی

آثاريجملهاز)Jean Racine(راسیناثر،رستاتراژدي. اندگرفتهقراربزرگیشعراي
ساختنروشنبرايباید آثار،اینازپس.نمودجستجوتوراتدربایدراآنمنبعکهاست
وگذاشتسرپشترارنسانسدورهووسطیقروناروپایی،برآثارفارسیادبیاتتأثیر
.گردیدهفدهمقرنوارد

انتشاروسویکازاروپاییهايزبانبهپارسیادبیبزرگآثارۀترجم
وفکروفارسینفوذشروعبرايايمقدمهاروپاییومحققانجهانگردانمتعددهايسفرنامه

مانندایرانادبیآثارازبرخیهفدهمقرندر.بوداروپاادبیاتدرایرانبزرگانۀاندیش
هايسفرنامهمچنینهوهاترجمهاینانتشار. شدترجمهفرانسهزبانبهسعديگلستان

مندعالقهایرانادبوفرهنگبهرااروپامردمتاورنیهوشاردنمانندمعروفیجهانگردان
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جدهمهقرندر.نمودفارسیادبیاتوهنرپرارزشوغنیۀگنجینمتوجهراهاآنوساخت
ازريبسیاوگرفتقراراروپاییانتوجهمورداوستاکتاب،باستانایرانادبیآثاراز

کهآنازقبلحتی. ساختواداراودینوپیامبرزرتشتمورددرتحقیقبهرامحققان
کاملۀترجمومتن)Anquetil-Dupperron(دوپرونانکتیل،فرانسهبزرگمحقق

محققانتوجهمورداوستامطالبوزرتشتتعلیماتسازدمنتشرفرانسهزبانبهرااوستازند
منتشرراگبرهاتراژديم. 1760سال درولترکهچنانبود،گرفتهقراریاروپاینویسندگانو

دراوستاکتابوزرتشتتعلیماتتأثیروبودندایرانیزرتشتیانآنقهرمانانکهساخت
ومحققینطرفازعمیقیتحقیقاتغازسرآاوستازندکتابانتشار. شودمیدیدهآن

تعلیماتازآثاراینۀهم. بودفرانسهمخصوصاًاروپاردمهمیآثارانتشارنیزونمستشرقا
. اندگرفتهالهاماوستازندکتابوزرتشت

مخصوصاًپارسیزبانبزرگآثارازبسیارينوزدهموهجدهمقرندر
جامی،فردوسی،نظامی،عطار،خیام،حافظ،سعدي،مانندبزرگ،شعرايهايندیوا

هايزبانبهدیگرانویغماهاتف،طوسی،باباطاهر،دياسانوري،خسرو،ناصرمنوچهري،
اروپامردمهاترجمهاینانتشار.گردیدترجمهآلمانیوانگلیسیفرانسه،مخصوصاًاروپایی

هايزباندرجالبیومهمآثارتألیفوساختفارسیثروتمندوغنیادبیاتۀمتوجرا
شرقیدیوانمور،تامسرخاللهمنتسکیو،رانیایهاينامهمانندآلمانیوانگلیسیوفرانسه
ایرانسويه برایانیاروپاايسابقهبیطرزه بکرتنولدوروماتیوارسهرابورستمگوته،

نتوانستهقرنچندطیکشوريهیچکهکردادعاتوانمیجرأته ب.کردجلبآنادبیاتو
شاهکارهايۀترجم.باشدداشتهبسیارشیفتگاناروپاییکشورهايدرماکشورماننداست
درخیامرباعیاتوسعديگلستانفردوسی،شاهنامهحافظ،دیوانمانندفارسیادب

وحیرته بسختراادبیمحافل،اروپاییکشورهايسایروآلمانانگلستان،فرانسه،
. تیافروهروبايالعادهخارقآثارباراخودناگهانغربادبدنیايوانداختشگفتی

تنهاکهکردآرزوشناختراحافظوقتی،جهانادبۀچهارگانارکانازیکیگوته
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ادبیاتبزرگآثاربااروپامردموشعراونویسندگانآشنایی. باشداومریدانازمریدي
.گردیداروپاییکشورهايدرمختلفآثارسلسلهیکآمدنوجوده بموجبپارسی

کردشرقۀمتوجراهاآن،ایرانشعرايخاصتفکرطرزبااروپاییانآشنایی
ايافسانههايسرزمینه باروپامرجوهرجوآشفتگیازفراربراياروپاییانکهآنخصوصاً

شعرايونویسندگانبرايعمیقفلسفۀوغنیادبیاتبامشرق. بودندنیازمندشرقرؤیاییو
ادبیاتدرشرقنفوذاساسیمتقس. شدگرجلوهگریزگاهیوپناهگاهصورته باروپا
فرانسه،هايزبانبهکهاستایرانبزرگشعرايآثاروفارسیادبیاتتأثیرمرهوناروپا

ه بکهآنبدوناروپایینویسندگانوشعراازبرخیزیراگردیدترجمهآلمانیوانگلیسی
راآنهايمنارهوهاگنبدوبازارهازیبا،مناظردلپذیر،هايافسانه،باشندکردهسفرشرق

کردندمشاهدهایرانشعرايآثاردرداشتوجودواقععالمدرچهآنازفسونگراوزیباتر
.آورندمیوجوده بجالبیآثارهاآنازالهامباو

مولويونظامیوخیامفردوسی،،حافظسعدي،مخصوصاًایرانشعراي
وگشودنداروپاشاعرانرويبرراايازهتحالوشوقوروحوتازهدنیايازايدروازه

آشناعرفانوحکمتوذوقوفلسفهوشرقمردمآتشینوتندهايعشقبهراهاآن
.ساختند

وفرانسهدرسعديگلستانۀترجمهامر،توسطآلماندرحافظغزلیاتۀترجم
ۀترجمنیزونسهفرادرهمچنینوانگلستاندرجرالدفیتزۀوسیله بخیامرباعیاتۀترجم

اروپاادبیاتدرگرفتانجامسال40طیکهفرانسهبهموهلتوسطفردوسیشاهنامه
.ساختفارسیادبیاتوزبانۀمتوجرااروپاییکشورهايسایروکردایجادعمیقیتحول

:لهأمسبیان -1-1
هاي شگرف و وسیع تأثیرگذاري ادبیات فارسی بر ادبیات جهان، یکی از عرصه

أثیرگذاري ادبیات فارسی بر ادبیات فرانسه است. هرچند که ادبیات فارسی از طریق یونان ت
باشد، اما نخستین گذاشتهباید بر ادبیات فرانسه تأثیر و روم و سپس ایتالیاي قرون وسطی، 
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م. به بعد آشکار 1452موارد واضح این تأثیرگذاري از سرآغاز دوران رنسانس یعنی از سال 
ه، کایو مبلغان مذهبی فرانسوي از قبیل شاردن، ویکتور نرایجهانگردان، سفشود. می

آوردي از فرهنگ، ادب و هنر گابریل دوپاري با سفر به ایران عصر صفوي، با خود ره
تازه را پیش چشم فرانسویان گشودند. از وایرانی را به فرانسه بردند و درهاي جهانی زیبا

نشان در وجود فرانسویان زبانه کشید و یکی از ایران بهشتآن پس بود که عطش آشنایی با 
گو بود. پارسییبانهاي اطفاي این عطش، آموختن زبان فارسی و آشنایی با آثار ادالزمه

نام بهنوشتکتابی) pier-victor cayet(کایهویکتوریرم.  پی1596سالدر
یکآندرکه) paradigmata de quatuor linguis(»زبانچهارازهاییگزیده«

.م1635سال. پس از آن در)18: 1373همان، (درآوردفرانسهنیز بهرافارسیشعرقطعه
کشیشی)Louis de Dieu(دودیولوییرافرانسهبهفارسیزباندستورنخستین

برايم.1636سالدر،خاورشناس) Duryer,Andre(دوریهآندرهونوشتپروتستانی
چاپبهوکردترجمهپاریسدرراسعديگلستانازايگزیدهباراولین

و اندیشۀ او  بر ادبیات جانبۀ سعدي و شعر و این سرآغاز تأثیر همه)450: 1387آذر،(رسانید
د.فرانسه بو

تر براي تأثیرگذاري اي دیگر و تازهقرن بیستم و بیست و یکم میالدي نیز عرصه
و خیام اادبیات فارسی از قبیل سعدي، حافظ، موالنهايادبیات فارسی بر فرانسه بود و قله

ادامه دادند. موریس مترلین، آبل بونار، هانريشان بر ادبیات فرانسهکماکان بر اثر زاینده
هانريآرتورگی،ژانماسینیون،دار، لوییدولیل، گدومونترالن، گیوم آپولینر، لوکنت

، تأثیر پذیرفتند اما گ و اندیشۀ ایرانی و پارسیکربن عمیقاً از ادبیات و فرهنهانريوماسه،
و گنوبل ادبی، رنجایزة تأثیر شاعران برتر ایرانی بر آندره ژید، نویسدة فرانسوي برندة 

بر هایی از آثار حافظ و خیامدن پارهبویی دیگر دارد. در این مقاله برآنیم که با تطبیق دا
، به بررسی میزان و وجوه تأثیرگذاري »ي زمینیهامائده«ویژه بر کتاب ه آثار آندره ژید ب

شعر پارسی بر ادبیات معاصر فرانسه بپردازیم.

پیشینۀ تحقیق:-1-2

1060

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


در حوزة بررسی آثار آندره ژید به زبان فارسی، تاکنون تحقیقاتی چند منتشر 
توان به این موارد اشاره کرد:ها میاست که از میان آنشده

اثر  علی » ژیدآندرهۀنوشتمردابداستاندرایهکنجایگاهبررسی«مقالۀ -
.1389اهللا قاسمی، منتشرشده در نشریۀ قلم، سال عباسی و روح

، نوشتۀ محمدرضا فارسیان، فهیمه »تجلّی رند حافظ در آثار آندره ژید«مقالۀ -
ال رضا کاظمی، منتشر شده در مجلۀ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی، سولیان، غالم

1393.
، نوشتۀ »مللسایرادبیاتوزبانرويبرفارسیادبیاتوزبانتأثیر«مقالۀ -
.1349سیدجوادي، منتشرشده در مجلۀ هنر و مردم، سال حسن حاج

هایی از تأثیر ادبیات هریک از این مقاالت، به طور عمومی یا اختصاصی، جنبه
تأثیر جمعی نشان دادنکدام به اما هیچگذارندفارسی را بر آثار آندره ژید به نمایش می

اند.نپرداخته» هاي زمینیمائده«همتاي او ویژه اثر بیگو بر آندره ژید بهشاعران پارسی

:ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3
همتاي میراث ادبی پارسی در ادبیات جهان و تأثیر ادیبان با توجه به اهمیت بی

العادة آندره ژید در ادبیات معاصر و نیز اهمیت فوقایرانی بر شاعران و نویسندگان جهان 
اي گو، گوشهتواند از دریچۀ تأثیرپذیري آندره ژید از شاعران پارسیفرانسه، این تحقیق می

ه و جهان را بازگو کند.یر شاعران ایرانی بر ادبیات فرانساز تأث

بحث:-2
نامۀ آندره ژید:زندگی-2-1

درم.1869سالنوامبر22درفرانسوينویسندة شهیر)Andre Gideژید(آندره
مردمازآندره،پدر. درگذشتجاهماندرم.1951سالفوریه19دروآمددنیابهپاریس
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وسجایاواخالقلحاظازژیدمادروپدر. بودفرانسهجنوبیلااهازمادرشونرماندي
تربیتبهتوانستنمیگرفتاريطۀواسبهژیدپدرچونوداشتنداختالفباهمروحیات

. گرفتقراربودگیرسختزنیکهمادرشةعهدبهويپرورشلذابپردازد،خودفرزند
وداشتندمذهبیاموردرشدیديتعصببودند،پروتستانمذهبپیروکهژیدخانوادة

ولیرددگمذهبیایمانتسلیمآورده،جابهرادینیاعمالتمامهمآندرهکهخواستندمی
نمیرامذهبیتعلیماتوداشتسرکشیطبعکوچکیازژیدخانواده،تمایلبرخالف
.پذیرفت

وداددستازراخودپدرِکوچکآندرةسالگی،یازدهدریعنی1880سالدر
گذاشتفشاردررااو،گیرسختمادروگرفتفزونیويبهنسبتمادرشقدرتونفوذ

دوهرازژیدولی؛بپردازدتحصیلبهمدرسهدرهمودهدجامانرامذهبیامورهمکه
درهاي بعد هاي روحی او در سالفشارهاي مادرش و تنشداشت و امتناعموضوع

داشتنفرتمدرسهمحیطازوبودعالقهیبتحصیلبهژید. رسیدظهوربهويهاينوشته
ويمذهبیتعلیماتوآندرهتحصیالتبهاشخانوادهافرادسایرومادرکهاندازههمانو

شمادرباالخرهتابودعالقهبیموضوعدوهربهنسبتويآنبرابرچند،بودندمندعالقه
رااوتحصیلیکتابترینضروريوبهترینوگماشتويتعلیمبرايسرخانهمعلمیک

هنرایندروآموختموسیقیخودشمعلمازژیدآندرهحالاینبا.دادقرارانجیل
دستبهدیگرکتابچنداشخانوادهمواظبتوجودباهمچنیناو. کردبسیارپیشرفت
ازوشدآشناادبیاتونویسندگیباراهاینازوکردمیمطالعهفراغتساعاتدرآورد و

آنۀفریفتعمرتمامبرايوکردتماشاراهنروذوقبزرگدنیاي،کوچکۀروزنهمین
شد.

موردچنداناشاولیهآثاراگرچهوکردنویسندگیبهشروعسالگیبیستازژید
شهرتیاندكکهوقتی.کردپیداموافقانیومخالفانحالعیندرنگرفت، ولیقرارتوجه
ژیدآندرهبهرا»فرانسآناتول«کرسیادبیات،ۀشعبدرلندنادبیانجمنورسانیدبه هم

آثاروژیدسويبهراادبیآثاربهمندانعالقهوانندگانخوتوجهکاراینکرد،واگذار
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حاويکهنوشترا»اورینمسافرت«کتابم.1889سالدرژید ساخت. معطوفوي
اوست. وي در بیست و هشت جوانیایامخاطراتواحساساتترینلطیفوشدیدترین

The» (زمینیهايمائده«اش یعنی کتاب م. شاهکار تمام زندگانی1897سالبهسالگی 

Fruits of the Earth(کتابوي. درآوردتحریرۀرشتبهآفریقاسفرازمراجعتدررا
کهاستکسیداستانآنوآوردقلمبهالجزایردرگردشومسافرتازپسرا»رذل«

وافکاراجرايبرايوکردهپیدارهایی،مقرراتوسننازخودشخصیتابرازبراي
در«،»نمیرددانهاگر«توانمیاودیگرآثاراز. کندمیکوششوتالشخودآرزوهاي

بهمسافرت«،»واتیکانهايزمینزیر«،»ییروستاآهنگ«،»داستایوسکی«،»اودیپ«،»تنگ
،»ژنویوربرت«،»ایزابل«،»زنانمکتب«،»تزه«،»قلبسازانسکه«،»کوریدون«،»کنگو

،»هابهانه«،»هاباطالق«،»سیاهوسپیددفتر«،»زنانیتترب«،»خیالیمذاکرات«،»اخالق«
کودكبازگشت«،»شورويازبازگشت«،»تزهپرومته«،»توبااکنون«،»تازههايبهانه«

،»والترآندرهیاداشتدفترهاي«،»دلاسکاروایازخاطراتی«،»زمینیهايمائده«،»ولگرد
بهم. موفق1947سالدر»ژیدآندره«.بردنامرا»اورینمسافرت«و»تازههايمائده«

م. درحالی از دنیا رفت 1951فوریۀ 19وي سرانجام در . گردیدنوبلادبیجایزدریافت
ترین هاي شدید موافقان و مخالفان بود و منتقدان ادبی، او را بزرگکه آثارش محل بحث

اند.زبان بعد از آناتول فرانس دانستهنویسندة فرانسه

»هاي زمینیمائده«دربارة -2-2
ترین کتابی است که از آندره ژید بر جا ترین و معروفمهم» هاي زمینیمائده«

نما از ذهن و زبان ژید است و همین کتاب است که او را اي تماممانده و این کتاب، آیینه
ه و کتابی است در توصی» هاي زمینیمائده«است. شایستۀ دریافت جایزة نوبل ادبی ساخته

شماري و از این جهت همسنگ آثار نامدار شعر فارسی از غنیمتترویج به شادخواري و دم
قبیل غزلیات حافظ و رباعیات خیام است. ژید این کتاب را در هشت مجلّد در سال 

داند و از ژید خداوند را متجلی در همه چیز می). 178: 1989منتشر نمود(میتراند، م.1879
نماید. این دیدگاه آندره ژید، یبایی را عشق به خداوند بازمیاین جهت، عشق به ز
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ویژه گلستان و بوستان سعدي قرار هاي زمینی را اثري شبیه آثار سعدي شیرازي بهمائده
). 21: 1349دهد(هنرمندي، می

است و با در مکالمه با جوانی است که هنوز او را ندیده» هاي زمینیمائده«ید در ژ
است و ژید از »خداداده«کند. ناتانائیل در ادبیات توراتی به معنی خطابش می» یلناتانائ«نام 
ورزد. کند و به خداوند عشق میوگو میبه او، با خدایش گفتوگوعشق و گفتآورد ره

در ادبیات فارسی است و به واسطۀ اوست که فیض » ساقی«به تعبیري دیگر، ناتانائیل، همان 
هاي زمینی به سبب فضاها، داستان مائده. رسدن زمین میکناالهی به زمین و به سا

ویژه شعر خیام تأثیر ادبیات فارسی و بهتحتشدت ها و نیز اندیشۀ حاکم بر آن بهشخصیت
). 194: 1373و حافظ است(خرّمشاهی، 

مقایسۀ حافظ و آندره ژید:-2-3
است اما ی گرفته، تأثیري شگرف از شعر غنایی پارس»یهاي زمینمائده«ژید در 

یابی کنیم به حافظ و دیوان تر این تأثیرپذیري را ردیابی و ریشهاگر بخواهیم بخش بزرگ
زیست، قرنی سراي نامی ایرانی، در قرن هستم هجري میرسیم. حافظ شیرازي، غزلاو می

که مصداق کامل ناپایداري دنیا بود و از این جهت عالجی که حافظ براي مقابله با این 
توجهی به قواعد ناپایداري سراغ داشت و به جهانیان معرفی کرد غنیمت شمردن دم، بی

ی و گذراندن پنج روزة دنیا به شادي و شادخواري است تا حدي که حافظ شیرازي و ایدنی
هاي مائده«شدت در شهر شیراز از آن پس تداعی شادي و می و گل  یافتند. این اندیشه به

؛ بودوار مادرش بزرگ شدهژید که تحت تعالیم ریاضتشود ودیده می» زمینی
فریقا تجربه کرد نیروي نهفتۀ خویش آهاي بیرون از خانه را در پاریس و که آزاديهنگامی

ژید وخواري به کار گرفت. در ذیل به برخی از مشابهات حافظ را در جهت شادي و شادي
شود:اشاره می

یی از غم:توصیه با شادنوشی براي رها-2-3-1

بینمدواش جز می چون ارغوان نمیم                              بینغم زمانه که هیچش کران نمی

1064

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


)201: 1384(حافظ، 

ام اکنون بتواند همه چیز را نشان دهد. کاش در این تاالر تیره و تار، در را مستیآه، کاش «
).88: 1380ژید، »(فروبندم و دیگر ندانم در کجا هستم و بنوشم

توصیه به عاشقی:-2-3-2

تر                یادگاري که در این گنبد دوار بمانداز صداي سخن عشق ندیدم خوش

)102: 1384(حافظ، 
فرزانگی در عقل نیست، بلکه در عشق است، یعنی نه یک احساس سطحی که شاید تنها از «

خود را یک باره در آن ذوق مشترك عمومی پدید آمده باشد بلکه احساسی که  آدمی
).64: 1380ژید، »(غرق کند

گناهکاري عاشق:-2-3-3

گنه اندسیاه        هزار شکر که یاران شهر، بیمن ارچه عاشقم و  رند و مست و نامه

)107: 1384(حافظ، 
کردم. ناتانائیل، من دیگر به گناه شوم، مگر آنکه هیچ کاري نمیمن از گناه پاك نمی«

).110: 1380ژید، »(رم، چون به عشق باور دارماعتقاد ندا

گري با ریا و ریاکاران:ستیزه-2-3-4

گران قرآن حافظا می خور و رندي کن و خوش باش ولی            دام تزویر مکن چون د
را

)10: 1384(حافظ، 
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ام ییدهام و از عطرهایی که تاکنون نبوهیچ ریا و شرمی در این کتاب نمایاندهمن خود را بی«
گویم  که ام، سخن میام، یا از تو اي ناتانائیل که هنوز ندیدهو از کارهایی که هرگز نکرده

).39: 1380ژید، »(هیچ از سر ریاکاري نیست

توجهی به دنیا و پشت پا زدن به تعلقات دنیوي:بی-2-3-5

آزاد استغالم همت آنم که زیر چرخ کبود              ز هرچه رنگ تعلق پذیرد 

)78: 1384(حافظ، 

هاي ما هرگز توانستم چشم بپوشم. جانچیزها که میاي ناتانائیل، هنوز ازچه بسیار آه «
شوند تا سرانجام بتوانند چنان که باید از عشق، از انتظار و امید که که باید تهی نمیچنان

).60: 1380ژید، »(ت، سرشار گردندیگانه دارایی حقیقی ماس

یسۀ خیام و آندره ژید:مقا-2-4
آور دم غنیمت شمردن و شادخواري در شعر فارسی خیام نیز چون حافظ، پیام

هرچند که جنس اندیشۀ این دو لزوماً یکی نیست، زیرا نگاه حافظ برآمده از ؛است
است اما نگاه آن رنگی عرفانی زدهناپایداري اوضاع زمانه دارد و بر اي است که از تجربه
اي فلسفی دارد. با این حال، شود جنبهو یأس او که منجر به توصیۀ شادخواري میخیام 

نتیجه یکسان است و این هر دو شاعر، هستۀ مرکزي مضامین خود را توصیه به شادي و 
ز به سبب نیژیداند. دگانی دنیوي قرار دادهنتوجهی به قواعد متعارف زشادخواري و بی

اي، بسیار شبیه خیام است و مقاطع بسیاري از آثار او شهگرفتن در همین طیف اندیقرار
هاي خیام، شباهت توان سراغ گرفت که با اندیشهرا می» هاي زمینیمائده«ویژه در به

شود:نزدیک دارد. در ادامه به برخی از این موارد اشاره می

پایبندي به خرد یا آزادي از آن:-2-4-1
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است و که از بسیاري دانش، دچار حیرت شدهدانی استفیلسوف و ریاضی،خیام
داند در این دنیاي گذران، آیا باید تکیه بر خرد کند یا به وادي حیرت روي آورد و از نمی

خرد دست شوید:
اندد خرمندانترداین ایوانند              اسباب اجرام که ساکنان 

سرگردانندهان تا سر رشتۀ خرد گم نکنی          کآنان که مدبرند،

)59: 1385(خیام، 
زید نیز دچار حیرانی است. او جدي گرفتن جهان را به کناري نهاده و از آنجا که به 

پرستی گرویده، حس و احساس را بر عقل، رجحان نهاده طبیعتشادي و شادخواري و
خواهم که پاهاي هاي ساحل، نرم است. من میبراي من بس نیست که بدانم شن«است: 

ام این نرمی را حس کنند. معلوماتی که احساس بر آن پیشی نجویند، از دید من برهنه
). 71: 1380ژید، »(بیهوده است

برد و در استدالل آدمیان، راه به جایی نمی«نویسد: او در نفی دانش خردورزانه می
تواند عرض وجود کند و تنها باید آن را برابر هر استدالل، استدالل مخالفی می

دهد و خرد و همه چیز را فداي وي در این میان، حق را به شادي می). 101(همان: »یافت
اندکی حق براي توان تنها دانی که با شادي بسیار میاما تو اي ناتانائیل، می«سازد: آن می

اندیشد، او را به راستی گوید خوشبخت است و میکه میدست آورد. کسیاندیشه به
).81(همان: »توان نیرومند نامیدمی

باور به ناشناختگی گوهر هستی:-2-4-2
مرد اندیشۀ جهان، حاصلی که از شناخت هستی به کف آورد، خیام، این بزرگ
باور به ناشناختگی آن بود:

کس آگه نیستا ره  نیست          زین تعبیه جان هیچدر پردة  اسرار، کسی  ر

ها کوته نیستر که چنین فسانهجز در دل خاك، هیچ منزلگه نیست         می خو
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)32: 1385(خیام، 

باید در سرزمینی، ««آندره ژید نیز بر ناشناختگی گوهر هستی، تأکید بسیار دارد: 
ژید، »(کنداست و هرکس در آن، کشف خود را میراهی برگزید که از هر سو ناشناخته

1380 :58.(

خواري:دشمردن و تأکید بر شادم غنیمت-2-4-3

ترین پیامی است که خیام و نیز حافظ به پیروان ید، غنیمت شمردن دم، مهمتردبی
شناسیم پس دهند. حال که دنیا در گذر است و ما نیز گوهر آن را نمیخود می

نهایت بهره را ،سودمندترین کار ما آن است که به دنیا دل نبندیم و بر آن نپاییم و در عوض
از آن ببریم:

دا نخوریم        وین یک دم عمر را غنیمت شمریماي دوست بیا تا غم فر
سریمسالگـان  سربههزارهفـتر فنا درگذریم            با فردا که از این دی

)121: 1385(خیام، 
ژید نیز که به شدت تحت تأثیر خیام و حافظ است این آموزه را از خیام برگرفته 

از هر لحظه «نویسد: خته و چنین میآمیو با تجارب خود از اوضاع گذران روزگار درهم
لحظه را دریاب. آرزوي فردا لذتی است، اما لذت فردا لذتی دیگر مانند همان تنوع بی

ام، ناتانائیل با ام را دیدهشراب سنگین کاروانسراها، مستی شبانه). «107: 1380ژید، »(است
فلسفۀ آفرینش هستی ، ژید سرانجام). و 131همان: »(تو از مستی سخن خواهم گفت، مستی

خواست این کلمه مترادف خوش زیستن و لذّت! دلم می«داند: را چیزي جز لذت بردن نمی
بود. آه، از کجا که خدا جهان را تنها از این نظرگاه حتی تنها زیستن می

).71همان: »(باشدنیافریده

گیري:نتیجه-3
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بر آثار برتر ادبیات هاسنگ ادبیات پارسی و تطبیق دادن آنبررسی آثار گران
هاي بسیار مهم در ادبیات تطبیقی است. این بررسی در مقالۀ حاضر، جهان، یکی از عرصه

گویاي این نتایج است:
ویژه ادبیات اروپا تأثیر واضح ادبیات فارسی از دیرباز بر ادبیات جهان و به-3-1

است.و گسترده نهاده
اروپا اثر نهاد: موج نخست، روزگار ادبیات فارسی در دو موج بر ادبیات -3-2

رنسانس و عصر روشنگري بود و موج دوم، قرن بیستم و بیست و یکم.
فارسی پذیرفتند ها تأثیري عمیق از ادبیاتزباندر میان ملل اروپایی، فرانسه-3-3

خیام و حافظ.ویژه ازبه
ارسی است برخی از شاهکارهاي ادبیات فرانسه، تحت تأثیر شدید ادبیات ف-3-4

، اثر آندره ژید اشاره کرد.»هاي زمینیمائده«توان به ها میکه از جملۀ آن

زندگانی سخت او .ژید به طور ویژه از آثار حافظ و خیام اثر پذیرفته است-3-5
آزاد شدن او از قیود پس از استقاللش از خانۀ وددر هنگامی که تحت تربیت مادرش بو

شود سوق داد.ه در شعر خیام و حافظ دیده میمادري، او را به عوالمی ک
ترین پیام شعر حافظ و خیام، غنیمت شمردن دم و اصالت شادي است مهم-3-6

زند.موج می» هاي زمینیمائده«ویژه در و این، پیامی است که در آثار آندره ژید و به
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