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 مقدمه. 1
فیلسـوف   و نویسـنده ) André Paul Guillaume Gide) 1951-1869  دیژوم ی پل گآندره

ـ ی و برندة جايوفرانس معاصر ـ یزم يهـا  همائـد تـاب  کبـا   1947 یزة نوبل ادب  The Fruits of ین

earth/ Les nourritures terrestres )1897 (هشـت   ب ازکـ ه مرکـ تـاب  کن یا .شود یشناخته م
  جـوان بـا  ي مـرد یـی آوا هـم  سـرود ،  تخلص اسـت یک و  سرود یک وتاه و ک يا  مقدمه تاب و ک

 همـه   ینفـ  ،ی جسـمان  يایـ دن يوند با شـاد   یپ شور و شوق در    يجستجو و ها هوس  و اه عطش
ـ ی زميهـا  مائده دیژ. )1377،8،دیژ(  استی شخصیحت  وینییآ ،ی خانوادگيها یبردگ را در  ین
 ویـ  کیس یو به دوست خود موررد ک خلق ر و تونسی به الجزاي سفرۀتجرب  پس ازیسالگ 28

Maurice Quillotدوسـتانش  از یکـی ره خطاب بـه  اب نی ا در،)1907( سال در او .م نمودی تقد 
 یروس( و التهاب من    شور ةن دور یآن دوره بزرگتر    سل من بود و    ةوی م ینی زم يها مائده :نوشت

 را نهـا  آ توانـد  ی مـ  يمـار یتنهـا ب   هکـ  انـد    ییدرهـا  دارم دهیعق: سدینو یگر م ید ییباز درجا ). 57
ات یـ خ ادبی از تاری، بخشستمی قرن بيرکف يها شیگرابا اقتباس از  او .)6، 1334 ،دیژ(دیبگشا

ن کـ  انسـان مم   ي بـرا  بـه بـاور او    ). 53-61گرانید رونل و ب( ردکآثارش خالصه    قرن را در  ن  یا
 داند یم »بودن بزرگمرد«  را الزمهيریرپذیثأتد ی؛ ژرات به دور نگه داردیثأاز ت ه خود راکست ین
 ):18-34 ،1377 د،یژ(

«Tout grand homme est un influenceur  (» Gide, 1963: 20). 

ار و کـ ه در نوشـتن آثـارش بـه اف   د همـوار یـ ژ ،اریز مطالعات بسیاعتقاد و ن نی اۀواسط هب
  او در  یحتـ ). 77 مـره ک یمستوف( ان توجه خاص داشته است    یژه شرق یوه   ب ان،گری د يها شهیاند
ا یـ آ: نـد ک یرار م کن مرتبه ت  ی را چند  »ی شرق يشهرها« و   »شرق« يها واژه ینیزم يها مائده تابک

 ؛)165و75، 1334،دیژ( ی شرقي شهرهايا! آه… شرق هستي به سوییها راه

«Oh!...S’il est encore des routes vers I’Orient… Oh! Villes d’Orient... »  

(Gide, 1897, 39& 122). 

اسـتفان   سـتم چـون  ی شرق را وامدار بزرگان شعر فرانسه در قرن ببا خود ییشتر آشنایاو ب
 اسـت  )1945-187( valery Paul  يپل والـر  و )Stéphane  Mallarmé) 1898-1842ماالرمه 

ـ  يهـا  ت در مجمـع   کشرو  س  یر لوئ یپ ارتباط با    ).8، 1334 د،یژ( را  یین آشـنا  یـ  ماالرمـه ا   ی ادب
 ).3 همان( ردکق یم و عمکمستح
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ان یـ  مۀ نام تفاهم« را ینیزم  يها مائدهه کن ا از منتقدیبرخ انگارانۀ  و سادهیلکر یاگر از تعاب 
ـ  دانسـته ، دهـد  ی نشـان مـ  یخوب  به فرانسه را و ادبیات ایران ژه پیوندیو به هک» غرب شرق و  دان

 گفتمان  یلکام را در چارچوب     ید و خ  یوند ژ یم پ یتوان یم، م ی، درگذر )18-1350،29 ،يهنرمند(
ر هوگـو،   یـ  نظ یسـندگان یدر نوشتجات نو  «ه معتقد است    کد  یر ادوارد سع  ی به تعب  -شناسانه   شرق

 »خـورد  ی بـه چشـم مـ   یاسـ شن  از مطالب شـرق يا ره، شاخهیتزجرالد و غیگوته، نروال، فلوبر، ف 
خ یات، فرهنـگ و تـار     یـ تر ادب  قی شناخت دق  يان برا ی و تالش فراوان غرب    -)100: 1386د،  یسع(

ف و  یـ ن تعر یـ  ا يها  از مؤلفه  یبرخ. میرینظر بگ   از آن، در   يا ژهیف و یشرق و ارائۀ چهره و تعر     
 يدن فضـا یـ دسـم بـا شـرق،    ی اروتیردن نـوع کشده، از جمله همزاد  ادـیمان ــ گفت يها انگاره

نش یچه تحت عنوان آفر     از آن  ي الگوبردار ین و حت  یزم ات مشرق یز در ادب  یانگ ز و وهم  یانگ الیخ
ام و  یـ ات خ یـ افتـد، در ترجمـه رباع      یات شـرق اتفـاق مـ      ین در ادب  ی پندار يها تیفضا و شخص  

د یـ ژتـوان گفـت    یماز جمله . ار استک آشامالًکگرفته است،   ه از آن صورت   ک ییها يریرپذیتأث
 نی پنـدار يهـا  تی و خلق شخصـ يساز به اسطوره امیخ و حافظ ریثأتحت ت ینی زم يها در مائده 

 بـه عنـوان   ی زمینيها مائده در Nathanaël  »ناتانائل«ه شخصیت ک يطور ه ب،اقدام نموده است
در  »مغبچـه « گـاه  و» رنـد «، »اریـ «، »شاهد« ،»یساق«حضور همانند، همراز ژید  و همدم همسفر،

 Ménalque منالک .گیرد یاو عشق م از  وندک یماو درد دل  که ژید با  و حافظ استاشعار خیام
 ةوید به شـ یژ و ندک  ی مرکذوسته یپ که حافظ در دیوان خود است »یخرابات پیر« و »رند«نقش   مه

 را» قلنـدر «ة  واژ  بار یکاو  ). 116،  1349،  يهنرمند (پردازد یبه گفتگو با آنان م     ،یرانیشاعران ا 
 :است آورده  ینی زميها مائده م دریمستق به طور زین

سـه    و خـواهران خـود   دو نـار ک در د شب مرایتخواس یمه کام  ن بردهآ  من،دهی زبيا
 ؛)1377،122د،یژ( دیدار پسران شاه نگاه قلندر

Zobéide,je suis l’esclave que...vous vouloûtes me garder la nuit près de 

vos deux soer,et des trois calendars fils de roi(Gide, 1897,65). 

ار مـورد توجـه   یز بسـ ی نیدر شعر فارسش گل و بلبل یستاعت و یتوجه و گونۀ وصف طب  
 اسـتفاده نـا  یع »بلبـل « هـا از جملـه   واژه ی برخاز ینیزم يها مائده در هک ییتاجا بوده است، دیژ
 :است  دهرک

Au fond du jardin,il y a un arbre gigantesque, où l'on se figure un bulbul 
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Épingle (Gide,1897,41).  

مملـو از وصـف    ینـ یزم يهـا  مائـده و  عت غافل نشـد ی از طبيا ر سفر به شرق لحظهاو د
ف یدر توصـ  ی زمینـ يهـا کتاب مائده از یدر بخشد یژ. هاست ش مائدهیستا عت ویـطب اهرـمظ
 :سدینو یمها  باغ

 ینم باغکیگمان م...گفت ام سخن خواهم دهیه دک ییبایار زیبس يباغ هاتو از  با ناتانائل،«
گر برتـر   ی د يها م آنرا بر همه باغ    یگو یه از آن سخن م    کنون  کران و من ا   یاست همانند عجائب ا   

 :افتم یاد آن میخوانم به  یچون شعر حافظ را م. شمارم یم

   مردم دفتر انگارندشم پنهان وک ی می       صراحیاور باده رنگی گلرخ، بی ساقيا ایب
 ؛)91-1334،92د،یژ(

Nathanaël, je te raconterai les plus beaux jardins que j'ai vus ...:  jardin 

semblant de merveille persane; je crois, en t'en parlant, que je le préfère à tous 

les autres.J'y pense, en relisant Hafiz 

Apportez-moi du vin Que je tache ma robe,  
Car je chancelle d'amour Et l'on m'appelle sage (Gide, 1897, 56). 

 بـه  یات فارسـ یـ ادب هیتشب ضمن، »حافظ ام ویخ شب،یک و هزار يهاترجمه«  ۀمقال د دریژ
 حافظ و خیـام را بـیش از   یمیان شاعران ایران از«: شود یم ادآوری ،»یک شب و هزار« کاخ زرین

 و ثیر رباعیـات خیـام  أتـ  ام و خـودم بـه   ایـن دو گرفتـه   پسندم و بیشترین الهام را از یران مدیگ
 و خیـام در خـود    حافظ ويها اندیشه بازتاب منکر  آگاهم وی زمینيها مائده غزلیات حافظ بر

ان حـافظ وابسـته بـه       یـ  م یزمـان  ریـ د تا د  یروح نگران ژ  . )61-64، 1377د،یژ( »شوم  ینم آثارم
خته از آسـمان بـا حـافظ    یگسس امیخ ،يدر ذهن و .خته از آن در نوسان بود   یام گس یآسمان و خ  

ن یبه همـ  ).231،1373،يدیحد(  جستیشیام بر حافظ پیخداشناس در نبرد بود و سرانجام خ
د در  یـ ادبود مـرگ ژ   یـ  ه به ک يادر خطابه » فرانسه و رانیا انجمن«سیرئ امبردک  ژان يآقاسبب،  
سـت  یبا یه مـ  کـ اسـت    امیـ بسـتگان خ   از... «:گفترد  کراد  ی ا شده دایدر انجمن   1330 نیفرورد
 ی و وارسـتگ ك چـاال یه گسـتاخ کـ  یامیـ خ .نـد کترجمـه   ش را یـ ها ان مائده کاین یعنیات  یرباع

 ). 33، 1334 ،دیژ( » ...د دوست داردیمتناسب او را ژ
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 تحقیق و روش پیشینه
ـ رباع ریثأتـ  بـه  آن از یخشـ ب در هک ياثر تنها،  ندا ردهک جستجو نگارندگان هک آنجاا  ت  اتی

 حسـن  از   زبان یفارس بانید ا با دیژ آندره دیعقا قیتطب،  ستا شده اشاره ینیزم يها مائده بر   امیخ
 یقـ یتطب اتیـ ادب يتـر کد  ۀنامـ  انیپاقت، یاثر در حق ن یا.  است )1349 ،زوار انتشارات( يهنرمند

 ریثأتـ  بـه    )26-59( الهرسـ  نیـ ا نخست   بخش .است شده منتشر تابک صورت هب هک   است يو
 شـعر  بـا  آن وندیپ و فرانسه در نو شعر ادیبندر   يهنرمند. ده است ش داده اختصاص دیژ بر   امیخ

 جـواد . رده اسـت  کـ ن موضـوع غفلـت ن     یـ ز از پـرداختن بـه ا      ین)1350انتشارات زوار،    (یفارس
ـ او  ) 1373،یدانشـگاه  نشـر  زکـ مر (آراگون تا يسعد ازتاب  ک در دو    يدیحد ـ ادب در نرای  اتی

، يســتار جـالل ۀ ترجمـ  (،رانسـه ف  اتیــادب در شـرق در نو یرمـارت یپ و )1348 مشـهد  (،فرانسـه 
ز در  یـ نان  یـ وبیا اعظـم . انـد  ن مقاله، پرداخته  ی به مسأله مورد بحث ا     يا گونه  به )1381 زکنشرمر

 یاسـالم  آزاد دانشـگاه (» دیـ ژ آثـار  رد شرق و   اخالق«خود با عنوان    ارشد   یارشناسکۀ  نام انیپا
ن یـ رد اک ادیستۀ  یتۀ شا کن. رده است کباره اشاره    نی در ا  ییها افتهی به   )1374،يزکمر تهران حدوا

ام، هـدف و  یات خی و رباعینی زميها وند مائدهیق پیل دقیاد شده تحلی يها ه در پژوهشکاست  
 و  يه بر گـردآور   کیژه، با ت  یه در پژوهش حاضر به صورت و      ک  نبوده است، حال آن    یمسألۀ اصل 

 ینی زم يها مائدهار  ک آش يریرپذیل آنها، بر تأث   ی مورد نظر و تحل    يها  از متن  ینی ع يها  گزاره ارائۀ
 یتوان گفـت، هـدف اصـل       یرو م  نیاز ا .د شده است  کیاتش تأ یام و رباع  ی خ يرک ف يها هیما از بن 

 ینی زم يها مائدهام در   یات خ ید از رباع  یژ  آندره يریپذ ریزان تأث ی و م  ی چگونگ ین مقاله، بررس  یا
 .شده است ادی دو اثر كم مشتری مفاهیقیل تطبیو البته تحل
ار بحث شده اسـت،     ی بس یات فارس ی و ادب  ینیزم يها مائدهوند  یه گفته شد، درباره پ    ک چنان

ان یه م ک ياری بس يها یوستگیها و پ    با وجود شباهت   ینیزم يها مائدهام و   یات خ یاما دربارة رباع  
، دربـارة اذعـان     يه هنرمنـد  ک است   ین در حال  یا. شده است متر اظهار نظر    کشود،   یده م یآنها د 

 ۀنامـ  انیـ پا از  دفـاع  ۀجلسـ  امبل در ی :سدینو یم ، ینی زم يها مائدهبر  ات  یر رباع یثأ ت د به یخود ژ 
 پس از یمک  راینی زميها مائدهمن ه؛ کرد  کرا نقل   د  یژن سخن   یا» یات فارس یادب د و یآندره ژ «

 آنـدره  تابکز بخش نخست یخود ن يهنرمند. )41، 1349 ،يهنرمند( ام ات نوشتهیرباعۀ مطالع
د یـ ام و ژ  یـ د خ یق عقا یده و در آن به تطب     ینام» ها ان مائده کایات، ن یرباع« را   یات فارس ید و ادب  یژ

هـا   ش بـاغ  یسـتا  از ه سـخن  کها   مائدهتاب  کاز   ی بخش درد  یژ. )93 ،1334 د،یژ( پرداخته است 
شابور را سـتوده اسـت و    ی ن يها باغ )امیخ( عمرند؛  ک یماد  یام  ی از عمر خ   نار حافظ ک در ،راند یم

 ؛)93-94 ،1334 د،یژ( دیم دیشابور را نخواهی نيها ما هرگز باغ راز را،ی شيها حافظ باغ
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Ceux de Nashpur, Omar les a chantés,et Hafiz les jardins de Shiraz;nous 

ne verrons jamais les jardins de Nashpur (Gide,1897, 58). 

تـب  کژه م یو به ات ، ی در گسترة ادب   یقیتطب مطالعات ردیکرو اساس بره  ک پژوهش نیادر  
ـ رباع و امیـ خ بـا  دیـ ژ ییشـنا  آ يهـا  نـه ی زم به ابتدا،  است رفتهیپذ صورت  آن، يفرانسو  او  اتی
 حسـن  ترجمـه اسـاس     بـر  ینـ یزم يها در مائده  موجود میمفاه يبعد گام در،  شود یم پرداخته

 ي بـرا  .شـود  یمـ  داده قیـ تطب امیـ خ اتیـ رباع در موجود میمفاه با و شده ستخراج ا يرمندــهن
 بـه ، تـاب ک دو هـر  از ییها نمونه لیتحل با، نگارندگان يار داشتن مباحث نظرکردن و آش  ک ینیع

تـه  کن ن یرد ا ک ادی .پردازند ی م كموارد مشتر  لیتحلز  ی ن و يرکن ف ی مضام ینی و ع  يموردۀ  مطالع
د یـ ام و ژیـ  خيرکـ  از ابعـاد ف یـک چ  یا رد ه  ید  یی تأ ین مقاله در پ   یه ا کست  سته ا یار با یمهم بس 

ن ییژه، تبیطور و ات جهان و بهیران در ادب  یات ا ی دامنۀ گسترش ادب   یست و تنها با هدف بررس     ین
ـ ی زم يها مائده - مشهور   يام در اثر  یات خ یگاه رباع یت و جا  یاهم  برجسـته   يا سـنده ی از نو  - ین

 . نگاشته شده است

 ات غربیبه ادبام یات خیرباعرود و -2
ـ خ یشهرت جهان ـ یادوارد ف زبـان  یسـ یانگل  شـاعر ۀون ترجمـ یمـد  ،امی  Edward دتزجرال

FitzGerald )1883-1809درنخسـتین بـار     ه  کـ ) 88 نی معـ  و ینـ یقزو(  است  او اتیرباعاز   )م 
 يا تهنوشـ  در ،يخاورشناس فرانسو  یدوتاس گارسن ،نی ا از قبل کیاند. منتشر شد  يمیالد1859

ام را بـه فرانسـه      ی خ یرباع ده م منتشر شد،  1857ه در سال  ک امی خ ة دربار ییها ادداشتیعنوان  ا  ب
 را يدتریـ جد نسخه، دنبال آن ه آموخت و بيدی جد يها تهک ن آن ز از ی ن تزجرالدیف .درآورده بود 

 G.B Nicolas والیکـ ن ستیژان بات ۀترجم. )417-419 آذر( ردک منتشر 1868 ترجمه و در سال
ات یرباع يفرانسو يها ن ترجمه یتر یمین و قد  یاول ز از ی ن ،ران بود یا در نسول فرانسه ک یه مدت ک

 ازه کـ  دیـ آنـدره ژ . شـد م منتشر 1867 است، دریرباع 464 يحاوه ک مجموعهن  یا. به نثراست 
اره ـــ ن بیـ ؛ در ا)40 ،1349 ،يهنرمنـد ( اسـت  شده ام آشنایات خیرباع جرالد با تزیف آثار قیطر
خودش   است؛ یاین ترجمه ادب   خوانید،نال  ک نی ي فرانسو ۀدر ترجم  خیام را  عمر شعر«: دیگو یم
 ،دیـ ژ( زیباسـت  آن؛ عـالوه بـر   سـت و   ايدیگـر  چیز  فیتزجرالد،یانگلیسۀ اما ترجم، دیگو یم

 ؛)61 ،1377

Ne lisez pas Omar kheyam dans la traduction francaise de Nicolas...mais 
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la traduction  anglaise de Fitz-Gerald est bien autre chose et bien plus… 
 (Gide,1963,77). 

 د یام و ژی خيا سنجش آر.3
، »نشیراز آفـر  « :د ماننـد  ی خیام و ژ   یر فلسف ک تف ی اساس يها هیما بن نخست   ،ن بخش یدر ا 

 سف بر أت مرگ و  تذکر« ،»یبدبین  شک و  ۀاندیش« ،»یأس فلسف یرت و   ید و ح  ی در ترد  يگرفتار«
 بـه « ،» جبرگـرا  يرکـ  ف يهـا  گـرفتن نظـام    به سخره « ،» روزگار ياعتبار ی و ب  ی زندگان يناپایدار
 غنیمت شـمردن فرصـت و     « ،»یدوست ییبایاعتراض و ز   ،يگر شناختن سه حق پرسش    تیرسم

ـ ی زميها مائده د دریرباعیات خود و ژ  که خیام در  يا یمعان اصول و عنوان   به »یجوی عشرت  ین
ل وجوه ی به تحل  ،یقی مطالعات تطب  ةوی سپس به ش   شده، کیک تف ،اند  گوناگون پرورده  يها به شیوه 
ه در آغـاز  کـ  یتۀ مهمکن.  پرداخته شده استشده، ادیام در دو اثر یو خد ید ژیان عقا ی م كاشترا

نگرانۀ دو اثر مـورد نظـر و      ه نگارندگان، پس از مطالعه جزء     کن است   ی شد ا  يادآورین بخش   یا
ن آثار، بر اساس    ید در ا  یام و ژ  ی خ يا شهی اند - يرک ف يها هیما  بن يا سهیجش مقا استخراج و سن  
ده و  یـ اوکهـا را     هیـ ما ن بن یدشان پرداختند و سپس پر بسامدتر     ی آراء و عقا   يبند بسامد، به طبقه  

هـا بـود    ر تمام نمونهکتر آنها و ذ ی جزئيساز البته اگر بنا بر بازتاب همۀ آراء و مستند       . پرداختند
 . خوانندگان استيش روینون پکه اکشد  ی ميزیش از آن چیار بین نوشتار بسیم احج

 یقت هستیحق. 3-1
 در  را یقـت هسـت   یحق در  موجـود  يهـا   خود و تعارض   یرت فلسف ید هر دو ح   یام و ژ  یخ

مندان  عالقه از هکن دو   ی ا .نندک یان م یز ب یآم اعتراض يا  طنزآلود و به گونه    یبا نقاب ،  قالب پرسش 
 و تصـوف   مـذهب،  عـۀ بـه مطال    فلسـفه،  اند ،افزون بـر    ومونان و ر  یصان معارف متقدم    متخص و

بـه   یقـت هسـت   ی حق يجستجو مال و ک ریمودن مس یدر پ اند،   پرداخته یعرفان شرق ژه  ی، بو عرفان
ه و  یمعارف عال  به   وابند  ی ی دست م  »رتیح«یعنی  متاله، يعرفا و ماکح نزد رک تف ۀن مرتب یباالتر
 نـزد  یقـت هسـت  یحق .ابنـد ی یست، دست م آنها عاجزكران و از در  یآنها ح ه خرد در    ک ياسرار

 :ستین راز نیبه گشودن ا قادر یسک ام مجهول است ویخ
 1فتق بسین گوهر تحقیه اک ستیس نک رون ز نهفتین بحر وجود آمده بیا

                                                           
 .ام آورده شده استیبه نام خ) ه.731(ه در نزهه المجالس ک است ی و سه رباعی از سین رباعیا -1
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 داند گفت یس نمک ،ه هستک يزآن رو ه است از سر سودا گفتیس سخنکهر 
 )14 امیخ(

 :ای
 ستیس آگه نکچ یه جان هین تعبیز ست  ی را ره نیسک اسرار ةددر پر

  ستیوته نکها  ن فسانهیه چنک خور یم ست  یچ منزلگه ن ی هكجز در دل خا
 )32 امیخ(

ناخته ـ ناشـ  ینیسـرزم   را یهسـت ،  ینفسان  و یدرعوالم جسمان جه جستجو   یز در نت  یـ ن دـیژ
 ۀهمـ  ما را  ها، راه  در یسرگشتگ«: ندیگز یرا برم  يریدرآن مس  دی ترد يروز  س ا که هر   ک ابدی یم

ه کـ د یـ  برگزیراه ،ینیسرزم د دریبا.  ..  است كانتخاب هر راه ترسنا   ،  داشت یسرگردان م  عمر
گر ی د يجا. )58 ،1334د،یژ( »ندک یشف خود را م   ک آن، س در ک هر هر سو ناشناخته است و     از
مـن   ن و بشـر و خـود  ی زمـ وجود، دشرفته یبار پذیک یه چون هست  کخواهد   یدلم م «: سدینو یم
 بـه  ه چگونه من خـود    کنست  یا از ریتح زد،یآم یعقل من درهم م    آنچه را  اما ،مینک جلوه   یعیطب
 .)78، 1334د،یژ( »ام افتهی یته آگاهکن نیا

نـار  کاند اما بـا      ر آبند، زالل  یه ز ک یداند؛ مادام  یر آب م  ی ز يها کقت را مانند جلب   ید حق یژ
ت یاء را از ظرفیقت اشیه حقکآموزد  ید مین ژ یبنابرا. ماند ی نم ی باق يدرک جز   يزیرفتن آب، چ  

نـار  کها را    شتر حائل یش نرود چون هرچه ب    ین پ یش از یاس نور بازشناسد و ب    کزان انع یآنان در م  
رش نـور بـاز     ی پـذ  یه همـه موجـودات را از توانـائ        کـ مـن آمـوختم     ... «: ابـد ی یمتـر مـ   کبزند،  

دا، یـ قت ناپیم و نه از حقیاء سخن بگو  ینجا با تو از اش    یاهم در ا  خو یاما ناتانائل من نم   ...بشناسم؛
در ـــ کم یشـ ک یـا را از آب بـر مـ   ــه آنه ک یامــآور هنگ   شگفت يها کن جلبل یمانند ا ... راــیز
 ).1334،160 د،یژ( »شوند یم

   شهی و اند ا عدم ضرورت عقلی ضرورت .3-2
 يابـزار  گونـه  ست به دامان هـر    د ،شی خو ياوکنجک فرونشاندن عطش    يد برا یژ ام و یخ

از به تنـاقض    ی ن به آن اشاره دارد،    یرت فلسف یام ضمن طرح ح   یه خ ک ي موارد  از یکی .شوند یم
ن تناقض  یا. )67 متکح( 1 است نشان داده آن را   مختلف   يها صورت ات به یرباع در هکاست  

                                                           
لسـوف نقادانـه بـه    یف برخالف عرفان،  اما در فلسفه،  . ه برابرنهاد آن ناز است    ک عرفان است    يها یستگیاز از با  ین -1
نها آند و   یب یها را م   ام تناقض یخ گر،یبه سخن د  . ندک یند و بازگو م   یب یها را باچشم خود م     تناقض نگرد، یها م  دهیپد

 .ناسره است ام،یژه در خیدر فلسفه و به و» از به تناقضین«پس  ابد،ی یرا درم
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  دريا هر نشانه  مل در أبه ت  را گاه خرد ن اساس   ی بر ا  .است مشهود اریز بس ین ینی زم يها مائده در
  خـرد،  یه نـاتوان  یتوج گاه در  رند و یگ یم نظر  در ی معلول یعلت  هر يبرا خوانند و  یم عت فرا یطب

 ۀالزمـ  شـه را  یاند گاه عقل و  . ابندی یم ازین ی ب يا شهیهراند از خود را  بهنجار   یافت پاسخ یدر در 
 یافکـ  اتیـ ن واقعیـ ا كدر گاه احسـاس را در     دانند و  یم دایت ناپ یابد  و یهست ات وجود و  ـاثب
ن گونـه   ین مفهوم را بـد    یام ا یخ.. دهند ی م آنهاهمۀ  ضرورت   م به عدم  کح زی ن یزمان و دانند یم

 : پرورده است
  تردد خردمندانند اسباب وانند ی ا  نی ا نانک سا  هک  اجرام
  مدبرند سرگردانند هک  انانک ینک ن  خرد گم ۀ تا سر رشت هان

 )59 امیخ(
 ه از هـر کـ  است یسکفرزانه «: داند ی میافکر  ک اهل تف  يها را برا   ن نشانه یرزتیز ناچ ید ن یژ

 یچـون زبـان    مـا ي بـرا یعی طب ةدیپد هر اگر   ...«: ای؛  )68،  1334 د،یژ( »دی به شگفت درآ   يزیچ
پروازشان و   از را ه پرندگان کم  یآموخت یم ما،  میابیدر م علت آن را   یتوانست یم ما و شد یگشاده م 
 .)104 ،1334 ،دیژ( »میبازشناس ...شانیاآو از مرغان را
پنـدارد و    یله مـ  یوسة  نندکه  یتوج هدف را اول  کیۀ منسوب به ما   فلسف ریثأتحت ت ، گاه   دیژ

ه با کدهد  ی م يزیم به وجود چ   کح یهنگامه  ک يطور به. دهد ی م ي احساس را  يبر مبنا  اتنهگاه  
و  نـا یب ان،یـ  آدمۀه همـ کـ  یسح .ق حس المسه باشدیطر از  آن ك قادر به در   يرکامل ف ک يآزاد
  سـاحل نـرم    يهـا   ه بخوانم شـن   کست  ی من بس ن   يبرا«: آن برخوردارند  و ناشنوا از   شنوا،  نایناب

آن  ه احسـاس بـر  ک یمعلومات...  د ننکحس   راین نرم یام ا    برهنه يه پاها کخواهم    یمن م  .است
 ي آرزو ، حواس يها تلذ  ۀان هم یم در«،  )71 ،1334د،یژ( »است هودهی من ب  ي برا ،دی نجو یشیپ

 .)142 ،1334 ،دیژ( »...داشتم را لذت حس المسه
ـ       در شه را یاند د عقل و  یام و ژ  یه خ ک یگر هنگام ی د يدر بعد   ان و یـ پا یپاسخ بـه عطـش ب

 .دهند ی میبرهان ل ویردن هرگونه دلک سر به در م به ازک ح،نندیب یناتوان م روح پرسشگرشان،
افتن آنهـا   یـ هـا و     ست و تنها وجـود نشـانه      یها مهم ن    نشانه یت و چگونگ  یفکید  ید ژ یاز د 

 یـــ ل بـر ذات هست یـ  را دلی متفـاوت يها د متفاوت، نشانهیه افراد و عقا کند، چرا   ک یت م یاــفک
تواند  ی م یاستدالل مخالف  برابر هر استدالل،   و در  برد ی نم یراهه  ان را ب  یآدم استدالل،«: دانند یم
و ـــ مـن بـه ت     ناتانائـل، «؛  )101 ،1334 ،دیژ( »افتی  آن را  بتوان دیند و تنها با   کرض وجود   ــع
 چهـار  دو تـا    هست مانند دو   ياریبس دالئل ... خدا ل وجود یدل یک و ان هزار یاز م  هکآموزم   یم
 احسـاس   یبرخـ «؛  )79 ،1334 د،یـ ژ( »نندکتوانند درست حساب     یهمه مردم نم  ،  اما ناتانائل  تا
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ه مـن هرچـه را دوسـت        کـ ل  ین روست ناتانائ  یاز هم  .نددان یل وجود او م   یعشق به خداوند را دل    
، 1334د،  یژ(» ...ز را دوست بدارم   یام همه چ   ه خواسته کن روست   یهم از ام و  دهیخدا نام ،  ام داشته

ـ ژسـت،   ی ن یالهـ  مالک  نشانگر ییها به تنها   دهیآفر  از یکچ  یه ه ک آنجا از. )30  از ل را یـ  ناتانائ ،دی
 در جـا،  همـه  را جـز در    ه خـدا  کن  کم آرزو ل،یناتانائ«: دارد یمر  ش روست بر حذ   یه پ ک ییها دام
 نیهمـ  .اندینما ینم باز او را  رازیک چیاما ه ،دگار داردیآفر  ازیده نشانیهر آفر .یابیگر بی د ییجا
ـ توجـه مـا را از آفر  امـر  ن یا شود، یره می خيا دهیه نگاه ما به آفر   ک ـ ژ(» دارد یاز مـ ـــ دگار بی د، ی

 و چـون بـه   يریپذ یدر تصور نم  رد،یگ یه خدا به خود م    ک را   ییها لک همه ش  تو ...«؛  )57،  1334
 ...يسـاز  ینـا مـ  یده خود را نابید ،يباز یدل م بدان  و ينگر یاندازه م  ش از یها ب  لکن ش ی از یـیک
گونه  نیا. )107،  1334 ،دیژ( ل خداست کز ش ی است و همه چ    یداشتن  خدا دوست  يها لکشۀ  هم

 توامـان دن  یشـ یبودن و اند   ه خوشبخت کچرا   .دارد یدن بر حذر م   یشیاند از ه او ناتانائل را   کاست  
 از خـود  یـ  ن ةزاد و دیخواهـد رسـ    ز به هنگـام خـود در      یهرچ ناتانائل، «:داند ی نم یسکهر   ارکرا  

ام  وهیـ م ... درخت بـه مـن گفـت       . مجسم است  یاجیاحت توان گفت خود،   ی م یحت خواهد بود و  
ۀ افسـان  ونهـــ نگیان ایـ ه مـن در ب    کـ  م مدار یناتانائل ب  ... ر بردارد  د یزندگة   مرا دربار  ۀشیاند همه
م جـز  ـــ خواه ینمـ  نـــ م .را باور نـدارم  ز آنین را من خودیز، میگو یگزاف سخن مه  ب یاخالق
امـا تـو    ...آورد ی بـه بـار مـ   یگـ زردن رنـج ب یشیاند رایز .اموزمیتو ب ه   ب يگریمت د ک ح یــزندگ

 دیگو یه م ک یسک .دست آورد ه  شه ب یاند ي حق برا  کیوان تنها اند  ت یم اری بس يشاد ه با ک یدان یم
 .)81، 1334د، یژ(» دیرومند نامیتوان ن ی میراسته او را ب،شد یاند یخوشبخت است و م

  ی جاودانگد دریترد. 3-3
ق یالزمه اثبات حقـا   ه آنان   کافتند، چرا ید به دام م   یام و ژ  ینش خ یافتن راز آفر  ی ياپوکدر ت 

 یه نه تنها وجود منشـاء هسـت  ک ییها نشانه .دانند یواضح م يهانشانه ل ویوجود دال  رایماورائ
، افتن مقصـود یـ  ه در کـ  یوقتـ ز باشد، آنها    ی آن ن  يریت و فناناپذ  یه گواه بر ابد   کند، بل کرا اثبات   

 : شوند یم ت دچاریابد در ارکان گاه د وی به ترد،مانند یام مکنا
  هشتی هفت شمرخواهک تو فلیواهخ  خردمند نگشت  یکام کچون چرخ به  

  مور خورد به گور و چه گرگ به دشت چه د مرد و آرزوها همه هشت  یچون با 
 1.)26 امیخ(

                                                           
 يه شعرها کگر گذشته   یستن سن و مؤلفان د    یرکمده اما   آام  ی خ يها ام است و در ترانه    ی منسوب به خ   ین رباع یا -1
 .اند ان را ندارند ردهکاد یام را یخ
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مقـام    در  گمان یبه  کز را   ی رستاخ ةدیه عق ک رسد ی م یی شاعر به جا   يانگار ستین  و ینیبدب
با  ند و ک یار م کان اراکان عواطف شاعرانه آش   ی در مقام طغ   ،است مان به آن معتقد بوده    یمنطق و ا  

 :)389 یدهباش( دیگو یم مال تحسرک
  ي بود دنی دور را رس  ره نیا ای ي بود دنی آرم ي جا  هک   اشک  يا
 ي بود دنیدم د بری ام  سبزه چون ك  خا دل  از  صدهزار سال یپ  از اشک

 .)163امیخ(
 مـاده   از  آن يازیـ ن ی و ب   روح  تجرد  لیدال ه از ک  تی ابد  عالم  در   انسان  ي بقا نانگاشت دهیناد

  فرصت وجـود   یک  تنها یآدم يه برا ک آورد یم وجود به  آنها يبرا ن تصور را  یت ا ینها  در ،است  
 ،1334 د،یـ ژ( » نـدارد ی بهـار در زنـدگ  یک جز   یآدم«: ستین  دوباره  به بازگشت  يدیام دارد و 

 دوبـاره  یبـودن ه  کـ دانـد    ی م آن از مقدارتر یب دار انسان را   شی ن یبا لحن ز  ی ن يشابورینام  یخ. )87
 :دینما ی مییگرا  دعوت به دمي اخرويدهایاعتماد به نو یب باشد و رو داشته شیپ

 ه باده گلگون آرندک يفرما خون آرندیسرت شب  ه برکش یزان پ
 آرند رونیباز ب و  نهندكخا در را وت  هکغافل نادان    يا يا نهزر   تو

 .)80 امیخ(

 ...)  وی تهيها صدف غبار، کوزه، به صورت سبزه،درآمدن ( هان و جيداریناپا مرگ،اد ی. 3-4
ـ   و يزیناچ  و ينابود  و یستیمظاهر ن   از یکی ،يزیچ هر ام در یخ  .نـد یب یمـ را   ياعتبـار  یب

 هـم   یـــ ل منطق یـ چ دل یهـ  ماده اسـت و    رات عارض بر  ییتغ عت و یرش در تحوالت طب   کفۀ  هم
 یغنـ ( رونـد  یچرا مـ  ،  ندیآ یما  ن مردم چر  یا هک شدیاندی ب ی معقول ییه بتواند علت غا   ک ابدی ینم

، نظـر دارنـد    را در )یوانیح  و ی به نبات  يجماد ل از یتبد ( تناسخ ۀچرخه  کد  یژ ام و یخ. )39-34
اران یـ  لـذات و   و ییبـا یهمـه ز   وم به فناست و   ک مح ،است آن چه در  هر عت و یه طب کمعتقدند  
 يا ات استعارهیه در رباع کوزه  ک .ست ا یراعتبار و فناپذ   یهست ب  هر چه  و اند و گذرا   یفان دمساز

ـ یزم يهـا  مائده در » است وتاهک ی دم ۀ به فاصل  ی شدن تن آدم   كخادر   برآمدن و    كخا از« از  ین
اهان یگ« و   »غبار«،  » ساحل يها  شن ي در رو  ی ته يها صدف «،»یشن ریوک«  خود را به   يجا،  دیژ

 :دهد یم »پژمرده
  بوده استيند سر زلف نگارب در  بوده است  يمن عاشق زار   وزه چو کن یا
   بوده استياریه بر گردن ک است یدست ی نیب یه بر گردن آن م کن دسته یا

 .)15 امیخ(        
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 :  ای
 است یدم تو امک به چو عیطبا بکیتر است   یستم  تو بر  چه اگر  يبز شاد رو
 است یدم و يغبار و یمینس و يگرد تو  تن اصل هک  باش  خرد اهل با

 .)23 امیخ(
 یتداع ساحل يها  شن يدر رو  ی ته يها صدف  و یشن ریوکدن  ید ن مفهوم با  یا دی ژ يبرا

 يا «:شـود  یمـ  مشـاهده  دیژۀ شیاند در است مرگ ادآوری،  امیخۀ  شیاند در هک زین غبار،  شود یم
، 1334 ،دیـ ژ( ؟یته يها صدف شده، دی سپ يها استخوان د،یا دهیچه د  ها  شن يرور  ب روح من، 

 از تـو، در     ي غبار نیمترک  هکاش  ک !آه ...یر شن یوک يا...  رخت بربسته  ی زندگ یر شن یوک. )186
ـ   را یدام زندگ کتو    غبار، يا... ندک خودش راز همۀ جهان را بازگو        يتنها جا  از   و يدار ادیـ  هب

 .)186 ،1334 د،یژ( يا  شدهی متالشیدام عشقک
اد مرگ را در  یند،  شو یرنگ م  یده و ب  یه پالس ک آراسته و شاداب     يها اهان و گل و سبزه    یگ
 ده،یان رسـ یـ ه خنده بـه پا ک یگاه هنگام گاه هنگام خنده است، «: نندک ید زنده م  یام و ژ  یذهن خ 

ه کـ مـن بـودم     خـود  ناتانائل، ...بماند وفادار روزگار اگر هک !آه ...خنده ادآوردنی هسپس هنگام ب  
، 1334 د،یـ ژ( انـد  نـون پژمـرده   که ا کـ اهـان   ین گ یهم جنبش بودند  ه در کدم  ید اهان را ین گ یهم

145(. 
ادآور مـرگ   یـ د  یـ  ژ يه بـرا  کـ  افق   يداریپد آسمان و  دشدن ابرها در  ی ناپد يبایف ز یتوص

ده ـــ نکه پرا کـ دم  یـ افـق د    در ییابرها: ماند ی م امیخ »وهسارک در گذشت ابر  «ریز به تعب  یاست ن 
 یکی  قطعات ابرۀماما نه ه .شد ندتر خواه انبوه ل شدن به باران  یبردم تا تبد   یم گمان...شدند؛ یم

 ز بـود یـ انگ  شـگفت ی مرگـ یراسـت ه ب .ماند ی نميزی آن جز افق چيجا بر و شد ید م ی ناپد یکی
 :)88، 1334 د،یژ(

 وهسار و چون باد به دشتکچون ابر به   دو سه روزه نوبت عمر گذشت    یکن یا
 ه گذشتک يامده است و روزیه نک يروز اد نگشت ی روز مرا  هرگز غم دو

 .)18 امیخ(
... آورد یاد مـ  ی را به  ست و بازماندة عمر، آن    ی آن ن  ک زمان، مال  یک جز   یآدم یجوان«: دیژ

گـردد   یجا تازه م   نیاش اگر آب در ا    ک يا. دیز چون آب درگذر   ی لذت من، شما ن    يها  جلوه يا
 ).191 ،1334 ،دیژ( ش مدام باشدیتازگ
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   آن  از ا و رفتنی دن نی ا  به جبر و اضطرار درآمدن. 3-5
ار یـ نبـود اخت   و انگر جبـر  یـ د ب یژ ام و ی خ يه برا ک است   ي امر ی زندگ يداریناپا  و یهوتاک
ار انسـان   یاخت قدر و رد   و آنها به قضا    اما اعتقاد  ، است محکوم و مجبور    ي موجود یآدم است و 

 یقـ ی حق یه همچـون عـارف    کـ  يا به گونـه  ،   دارد ی عرفان یی بو  رنگ و  یزندگ ان مرگ و  یجر در
 دیـ آ یمان میچه به سو آن  هريرایپذ ،یالهوت امور مداخله در  اجتناب ازي، برا ندینما یه م یتوص
 :اثر است یر بیر تقدییه غم خوردن، در تغکچرا  ،میباش

 ؟یدان یه قضا بود ز من مک یمکح ی  پنهانکدر گوش دلم گفت فل 
 ی ز سرگردانیخود را برهاندم يش اگر مرا دست بد  یدر گردش خو 

 .)172 امیخ(
 از را چیـز  همـه ز  یـ نچون زروانیان   «؛  اند  دانسته یمکتب زروان  از ثرأ مت يدحدو تا خیام را 
 ياعتقـاد  زیـ ن عقـاب  و ثـواب  به توانستند ینم جهینت در دانستند یم مقدر محتوم و  جانب سپهر 

 درهـم «: دیـ گو یه مـ کـ  دارد ين بـاور یز چنـ  یـ د ن یا ژ یگو ).118 ندوشن یاسالم( »باشند داشته
 در بـر  را زیـ ه همـه چ کـ  یعـ ین طبیقوان .آن ز ازیان گرکعدم ام وعت یز با طبی همه چ  یختگیآم
 .)95 ،1334 د،یژ(» ردیگ یم

ن پرسـش   یـ ام را به طـرح ا     ی، خ از سر درد به وضعیت موجود      رانه و کمتف اعتراض عمیق، 
ساختن کوزه باشد نه     که کارش باید   گر دهر  وزهک توسط   یآدم جام لطیف وجود   چرا: دارد یوام

راض ـــ  لـب بـه اعت  یتـــ ان هسـ تناقضات موجود در جه    ةبا مشاهد ؟ او   دنکش یم شکستن آن، 
  :ندکش یسازد و م یوزه را مکه کداند  ی ميگر وزهک را  خالقد ویگشا یم

 استکم و کندش اندر کفواز بهر چه ا ع آراست  یب طباکی دارنده چو تر
  راست هکب ین صور عی ا،امدی نیکور ن چه بود   ستن از بهرکش،  آمدیکن گر

 .)31 امیخ(
 :ای

 زندش یصد بوسه ز مهر بر جبین م زندش یه عقل آفرین م ک است  یجام
 زندش یسازد و باز بر زمین م یم  چنین جام لطیف ،گر دهر وزه کاین 

 ).115 امیخ(

 ي اخرويدهای به نوییاعتنا یب. 3-6
اب و  ده انگاشـتن ثـو    یـ و ناد  ي اخـرو  يدهای به نو  ییعتنا ا ی و ب  ياعتماد یباعتقاد به جبر،    
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ف و هوشـمندانه    یـ  ظر يام بـا طـرح طنـز      یـ خ.د به دنبال داشته اسـت     یام و ژ  ی خ يعقاب را برا  
 :ندک یان مین گونه بیاعتراض خود را بد

 ن خواهد بودی و ناب و انگبیآنجا م ن خواهد بود  یع ند بهشت و حور   یگو
 ن خواهد بودیار همکچون عاقبت  ك م چه با یدی و معشوق گز  یگر ما م

 .)87 امیخ(
 :ای

 ه آب انگور خوش استکم یگو یمن م سان بهشت با حور خوشست      ک  ندیگو
 خوش است دن از دوریاواز دهل شنک ه بدار یآن نس ر و دست ازین نقد بگیا

 .)41 امیخ(
ثواب و عقاب    اعتنا به  یب است،   ردهک ك در یبه خوب  را »ستنیفرصت ز « ه ارزش ک زین دیژ
  ازیآدمـ  هکـ  خواندنـد  یم مـ یل برایانج در«: ندکه  مبادلي اخرويها ست آن را با وعده  یحاضر ن 

ـ  ی نعمت ،آه.. .افتیبرابر آن را بازخواهد      فردا صد  محروم بدارد،  آن از را آنچه آمروز خود   ش ی ب
 ).190 ،11334 ،دیژ( »د؟یآ یم ارمکبه چه  ردیگ آن بهره از آن چه هوسم بتواند از

 »ییگرا دم اصالت لذت و «فلسفه .3-7
 یروح هسـت    بـا  یتقـابل  چی هـ  ،ا و متعلقـات آن    یاز دن بردن  لذت   از فالسفه،  یبرخ به باور 

ن بـار بـر     ی اول يه برا کاو بود    .ردکاشاره  ور  یکاپبه  توان   ی م یی ن فلسفه یگذاران چن  هیپا از. ندارد
د یام و بعدها ژیار را خکن افیمشابه ا. د نهادکیأانگشت ت اصالت لذت،   و ی زندگ یعی طب ینیریش

 هکـ  پـرورش دادنـد       را يارکـ اف،   داشـتند  ییونان آشنا ی با فلسفه    یه به خوب  کآنها   .ردندک مطرح
غالـب   میمفـاه  از  و اغتنام فرصت   یباش دعوت به خوش   است؛   وریکاپ يدنباله باورها  يا گونه به
 هـوس،  شـراب،  ش،یعـ ،  ی مست ،یم ،یجوانن  چو یلماتک . است ینی زم يها ات و مائده  ی رباع در

 و ییم لـذت جـو  یاشاره بـه مفـاه   هک، لحظه، دم يشاد عشق، قه،عال شوق، و شور طعم،   لذت،
 :شوند ی مافتیبه وفور ن دو اثر یا در ،اغتنام فرصت دارند

 گذرد یه با طرب مک یاب دمیدر گذرد  ی عمر عجب م  ۀن قافلیا
 گذرد یه شب مکاله را یش آر پیپ يفان چه خور  ی حر ي غم فردایساق

 )66 امیخ(
که شمشیر سهمگین مـرگ بـر    شود که باید پیش از آن    یادآور م یخیام پیوسته به نوع بشر      

ـ  حسـن (  گذرانـد یآن را به شادمان  چنگ زد وی زندگۀدر لحظه لحظ    فرودآید، یپیکر زندگ   یل
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38(: 
  می شمر متی عمر را غن دمیک  نیو  می فردا نخور ا تا غم ی ب   دوست يا

 میهمسفر  لگان هزار سا با هفت  می درگذر هنکر  ی د نی از ا هکفردا 
 .)121 امیخ(

ه مـرگ   کـ ن است   ی به خاطر ا   ،دیگو ی و اغتنام فرصت سخن م     یت زندگ یام از اهم  یاگر خ 
 غم فردا را نخوردن و حرص      ي به معنا   بودن ام به خوش  یدعوت خ . ندیب یرا در انتظار همگان م    

ال را خـوش    د حـ  یـ ه با کبلد،  رک يآزمند دی فردا نبا  يبرا دیگو یاو م  .ر آن است  ینخوردن و نظا  
 بـه مفهـوم     ،ه باشـد  کمعنا   ام به هر  یالم خ کاغتنام فرصت در     .ه همان اغتنام فرصت است    کرد  ک
 ه زمـان همـواره در     ک است   مهم ۀتکن ن ی دارد و ناظر به ا     یقی دق يه معنا کبل،  ستی ن یتیمسئول یب
انجـام   دیـ  باهکـ ن و آنچه را ک  از حال استفاده  دیگو یام م یخ نیبنابرا .ندک یدا م ی پ یتجل،  »حال«

ـ بـا    توانـد  ینمـ  نیـ ا. انجـام بـده     یبده ر گـ ی د ۀ لحظـ  یعنـ ی فـردا ،   معـادل باشـد    یتیمسـئول  یب
 .)181 ینانید یمیابراه(

ز راه  یـ او ن ،  داند ی نم ي چیز دیگر  »دم« را به جز     یام حقیقت زندگ  یخابد  ی یدر م  ید وقت یژ
 از مملـو  د،یـ  ژيهـا  واقـع سراسـر مائـده      در. نـد یب یخوش بودن و خوش زیستن م      ه را در  رچا
 یق نعمـات الهـ    یـ  عم كشـرح ادرا   و   مت شمردن لحظـات   یغن،  یشوق به زندگ   ،يش شاد یستا

وتـاه و  کها و لذات در فرصت  وهیات و دندان فشردن بر همه م     ی ح ي لذات ماد  يجستجو .است
ـ   لحظـه،  هر از«: رسد یان میه با مرگ به پا   ک یرقابل بازگشت یغ  ...ابیـ در آن را هماننـد  یتنـوع ب
 یهرلحظـه از زنـدگ  «؛ )77 ،1334 ،دیژ(ت گراسی د یاما لذت فردا لذت   ،   است ی فردا لذت  يزوآر

لمـه متـرادف    کن  یـ ا... خواسـت  یدلم م ! لذت«؛  )107 ،1334 ،دیژ( »ر است یناپذ نیما ذاتا جانش  
ده یـ افرین نظـر ن   یه خدا جهان را تنها از هم      کجا  کبود آه از     یستن م ی تنها ز  یستن و حت  یز خوش
ـ  کـ ام   دهیـ ن جهـان ند   یـ  درا يری دلپـذ  ییبـا یمن هرگز ز  «؛  )87 ،1334 د،یژ(»...باشد درنـگ   یه ب

 . )71 ،1334 د،یژ( »نخواسته باشم به نوازش آن بپردازم
ف ینـد چـون او بـه توصـ    ک یمـ   ملزم ه خود راکام غرق شده است ی خيایدن د چنان در یژ

ها و   انواع حالت،ینی زميها مائدهه او در   کل است   ین دل ی به هم  ؛دازدر و شراب بپ   یمست و   یساق
 ينـد و بـرا    ک یف مـ  ی توصـ  ،دیـ آ ی شراب در او بوجـود مـ       یر مست یثأه تحت ت  ک را   ییها شهیاند

ن یشـراب سـنگ  « :ندک ی استفاده می و مستی از جام و ساغر و مي استعارۀشتر به گون  ی ب یهمراه
من با آنچنان    ...واهم گفت  سخن خ  یبا تو ازمست   ناتانائل ...ام دهی شبانه را د   یمست ...اروانسراهاک

  را یچنـان سرمسـت    آن مـن  ...سـازد  ی تباه مـ   یآهستگ به را،  شهیل اند که ش کام    آشنا شده  یمست
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ه کـ از آن    زگارتریتر و پره   ه خود را بهتر و بزرگتر و محترم       کدارد   ین م آرا بر    ه شما کام   شناخته
 بـه  یه سـاق کـ  یدن شـراب ینوش شما در   يخا من برا  ی زل يا: )141 ،1334 ،دیژ( »دید بپندار یهست

 ؛)121 ،1334 ،دیژ( ردمکخت درنگ یر یجامم م

Suléika!pour vous je m’arretais de boir Le vain que  me versait 

L’échanson (Gide,1897,81). 

 دیام و ژی خيها یشیمرگ اند. 3-8
دگاه یـ ر د مـرگ د   ؛انجامد یمو آرامش    ی به زندگ  ت،یدر نها د  یام و ژ  ی خ يها یشیاند مرگ

و سرشـار از     کیفیـت    بـا  ییـک زنـدگ   ن دو،   یا .ستی ن آنة  دهند باد  و بر  یزندگدهندة   انیآنها پا 
ه بدون توجه بـه     کن باورند   یا آنان بر  .دانند ی و مرگ م   يرا بهتر از نابود    و لذت ناب     يمند بهره

را قـت آن    ی و حق  داشـت  ی زندگ  از یدرست كدرتوان   ی هرگز نم  ،یشیاند اب مرگ یمرگ و درغ  
 :ردکتجربه 

 ستیس آگه نکچ یه جان هین تعبیز ست  ی را ره نیسکدر پردة اسرار 
 ستیوته نکها  ن فسانهیه چنک خور یم ست  یچ منزلگه ن ی هكجز در دل خا

 ).32 امیخ(
 آن يهـا  هـا و ارزش  ییبـا ی و غفلـت از ز ی از زنـدگ ی روگردانیام به معن ی خ یشیاند مرگ

ام یـ  از اشـعار خ    یمیبخش عظ  يگفت؛ اگرچه انگار، بررو   توان   یرو در مجموع م    نیست، از ا  ین
 یروانیشـ  مهـاجر ( ن نشـده اسـت    ی نفـر  ی از آنها بر زندگ    یکچ  یه  اما در  ،اند دهیغبار مرگ پاش  

120.( 
 ،دهـد  ی مـ یات زنـدگ ظـ  مرگ به لح یکه انتظار نزد  ک را   ی ارزش …اش  ک«: سدینو ید م یژ

  را يا یداشتن ن جلوه دوست  یهرگز چن  لحظه، ه هر ک يا  نبرده یپ«؛  )87 ،1334 د،یژ( »یدانست یم
ـ  یمن د ...شد؟ یره مرگ جدا نم یاصطالح از قعر ت    هافت اگر ب  ی ینم   بـر يارکـ  انجـام  یگـر در پ
 .)83 ،1334 د،یژ( »ه همواره فرصت انجام دادنش را دارمکشد  یمن گفته م ه اگر ب،آمدم ینم

 یسـت جـز رخصـت     ی ن يزیچمرگ    است و  ی آدم ییگانه دارا ی یه معتقد است زندگ   کد  یژ
 یبـه او فرصـت    انگار  ه  کند  ک ی م ی معرف يا تاب به گونه  کن  یا خود را در  ،  گری د يها ی زندگ يبرا

 يهـا  یاجازه دادن زنـدگ  مرگ جز«: مت بشمرد ین فرصت را غن   ید ا یدوباره داده شده است و با     
هـا    از هوسیین او مرگ را راه رها    ی همچن )69،  1334 د،یژ( »ز نو گردد  یست تا همه چ   یگر ن ید
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بخش را دارم تا      مرگ سالمت  يم، آرزو ی عظ یشی آسا يمن برا ! آه«: داند یدن به آرامش م   یو رس 
 .)131، 1334 ،دیژ(  تازه باشديها گر آمادة تناسخیسرانجام، هوس ناتوان من نتواند د

 جهینت
 ییر بسـزا ی تـاث ي وی شخصـ يهـا  د، مطالعات و تجربه  یگذار بر آثار ژ    ریثأان عوامل ت  یدر م 

 - اشـعار حـافظ    ی آلمان يها  چون ماالرمه، مطالعه ترجمه    ی او با شاعران بزرگ    يها مراوده. دارند
وان یـ ق د یـ  عم ك، مطالعـه و در    ید با زبـان فارسـ     ی ژ یی و ناآشنا  يل نبودن ترجمۀ فرانسو   یبه دل 
. د گذاردنـد یـ  در آثـار ژ یقـ یتزجرالد، اثر عمیات فی با ترجمۀ رباع  یی گوته و آشنا   یغرب -یشرق
س همـه   أ و در ر   یرانیاش را به آثار ا     ی خود عالقه و دلبستگ    يها ها و نامه   د در  مقاله   یه ژ کنانچ

 ضـد اخـالق   در اثر ینی زميها مائدهتاب کاو عالوه بر  . ر شده است  کام متذ یحافظ و خ   ،يسعد
 ریثأد تحت تـ   یه ژ کن  یدر ا . ندک یاد م ی یام و زبان فارس   یگر از نام حافظ و خ     یخود و چند اثر د    

 يا تهکبرند، اما ن ین می را از بيا  و شبههک و شواهد موجود هر گونه ش    ك است مدار  یرانیآثار ا 
 یارناشـدن کر و انیر چشـمگ یثأانـد، تـ  ی آن بـود و آن را بازنما یق در صـدد بررسـ  یـ ن تحق یه ا ک

 يها هیما  از بن  یتواند خاستگاه برخ   یه خود م  ک يا تهک است؛ ن  ینی زم يها مائدهام بر   یات خ یرباع
ن یـ  زودگذر ا  يها شمردن لحظه  متیز غن ی آن و ن   يها ییبای، ز ید درباره هست  ی ژ ی فلسف -يرکف

م، یرک از قرآن يا هی از شعر حافظ و آیتاب با مصرعکآغاز  . ندکار  ک سراسر شور را آش    یزندگان
 نند، امـا در کد کین اثر تأیر حافظ در خلق ایثأبر ت راز و نام حافظ باعث شده پژوهشگرانیش ادی
ر یثأه ت کاند    نشان داده  ینی زم يها مائدهتاب  کر حافظ بر    یثأن پژوهش، نگارندگان ضمن قبول ت     یا

 ینـ ی زميهـا  د در مائدهیه ژکل ین دلیار مشهود است نه تنها به ا   ید بس ین اثر ژ  یز در ا  یات ن یرباع
ار در  یسـ  ب كم مشـتر  یل مفـاه  یـ ه به دل  کند، بل ک یاد م یراز  ینار حافظ و ش   کشابور در   یام و ن  یاز خ 
ه حـافظ   کـ  است   يادآوریالزم به   . تزجرالد به او شناسانده است    یه ف ک یامید و خ  ی ژ يها شهیاند

ر یثأد تـ  یـ د ژ یشا. ام قرار داشته است   یر خ ی تحت تاث  کش یام بوده و ب   یخود از شاعران بعد از خ     
 بـه  يزایـ چ نیه هـ کـ دانـد   ی را  چنان در اثر خود مشهود مینی زميها ام در مائده ی خ يها شهیاند

ز اشـارات و  یـ  و نكم مشـتر ی مفـاه ۀتوجـه بـه دامنـ      بـا . نـد ک یساس نمـ  ـم احـ  یـــ اشارة مستق 
 بـه نظـر    دشـوار ن اثـر    یـ ا ام در یـ  نفوذ خ  رفتنینپذام داشته است    یبه خ  دیه ژ ک ییها چشم گوشه

 ه به ک بل ،شود ی نم ینیزم يها مائده ارکاستن ارزش شاه  کدگاه نه تنها باعث     ین د یطرح ا  .رسد یم
 .دیافزا یم زین اثر نیا يغنا
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