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گرایی مضامین عرفانی مشترک در ادبیات فارسیی و متتیت تعیالی هدف از پژوهش حاضر بررسی هدف: 

 است. بودهکودکی، زیستی و دورانابرروح )روح جهانی(، طبیعت، عشق، قطع تعلّقات با ساده چون:

 یی و تحل یاکتابخانیه یمطالعیه ییقاطالعات از طر یگردآور یق،تحق ینروش ا شناسی پژوهش:روش

 محتواست.

امرسون، ثورو، موالنا و حافظ در معرفیت ویود از حقیقیت نتایج این پژوهش نشان می دهد که  :هایافته

ها اند. این همسوییمند شدهسو بهرههای عرفانی هممایهها دارند و از مفاهیم و بنهستی و انسان همانندی

ی تعامی  بیا آرای متفتّیران های اشراقی، یا نتیجهها در اندیشهتواند حاص  نوعی سنخیّت تفتّر انسانمی

هایش ها و وطابهبارها در نوشته امرسونیژه عارفان شاعر ایران، چون حافظ و مولوی باشد؛ زیرا شرق به و

ها در سییر تعیالی انسیان و با وجود همسیانی .مند شده استاقرار کرده است که آثار آنها را ووانده و بهره

عرفیان ایرانیی ایین شود. در هایی دیده میشناسی مشترک، در چینش و حاص  آن معرفت، تفاوتهستی

بیتران مطلق )ودا( از عالم آفرینش متمایز است و طبیعیت کیه محی  تجلّیی اوسیت، در حیاش سیتایش 

در برابیر سیاحت کبرییایی است و محدود و متناهی  اش،عظمت وبزرگی یبا همه جهان طبیعت وداست.

علوّی دست نایافتنی است ی . در این معرفت شناسی وداوند در درجهی ناچیزی بیش نیستهپروردگار ذرّ

ی توانند وحی او را دریافت کنند و توانایی اتّحاد با او را دارند. اما بنیای فلسیفهکه تنها ابداش و اولیااهلل می

ی انسان با پروردگار است. انسان و هستی تحیت امرسون، بر طبیعت است. ارتباط با طبیعت پیوند دهنده

ی عرفیان اندیشیه .شیوند. ایین روح بییرون از طبیعیت نیسیت)ابیرروح( میای عنوان طبیعت، روح یگانه

 تر از آن است.تر و کام کند اما عرفان ایرانی عمیقگرایی در سطح حرکت میتعالی
با استفاده مترر امرسون از مضامین عرفان ایرانی به ویژه حافظ و مولوی، مضیامین عرفیان   گیری:نتیجه

 گرایان موثر بوده است.نظریات تعالیایرانی در ساماندهی 

 .گرایی، امرسون، ثورو، عرفان، مولوی و حافظتعالی های کلیدی:واژه
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 مقدّمه -1-1

 عراق و فارس گرفتی به شعر ووش حافظ / بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است.

 حافظ اگر در عصر ما می زیست شعر وود را چنین تغییر می داد: 

  وقت امریتاست.عراق و فارس گرفتی به شعر ووش حافظ/ بیا که نوبت پاریس و 

مین آن به دنیا، ضرورت است؛ زیرا قلمرو ی ایرانی و مضاامروزه نمایاندن عرفان غنی و دیرینه

یافته و ی آسیاست. عرفان ایرانی چنان کماشادبیات پربار و اصی  زبان فارسی، فراتر از مرز قارّه

آن قدر جاذبه دارد که  هنوز عرفان مولوی»تواند جهانی را مجذوب وود سازد. غنی است که می

 .(210: 1386)چیتیک،« انسان عصر جدید را به کنفرانس های مربوط به علوم باطنی جذب کند

ها با یتدیگر یتی از شتوهمندترین، زیباترین و پرمعناترین وقایع در بروورد ستارگان ملّت

رغم دو عصر کامال متفاوت و دو سرزمین بسیار دور با زبان زمانی که به تاریخ ادبیات جهان است.

گردد، و ملیّت بسیار متفاوت، مضمون و مفهوم مشترکی محور شناوت در آثار متفتّرانی می

نشانگر ثابت بودن حقیقت آن مفهوم است. ماجرای فی  در تاریتی است که با وجود اوتالف در 

توان انتار اند. نمیی وود برحقگوید و همه نیز در گفتهرا میدید، هر کسی بخشی از حقیقت 

و اشتراک  هاحاص  نوعی وحدت در نظام فتری انسانکرد که بروی از این اشتراکات 

هاست، با ی انساناگر حاص  شناوت، تجربه» است. های اشراقیدر اندیشهاستعدادهای انسانی 

ها و وصوصیات محیطی مشترک سمی و ذهنی انسانهای جها، ظرفیتتوجه به اشتراک استعداد

هایی در عمق و ها را عمومی و مشترک دانست. شباهتها و تجربهتوان بسیاری از شناوتمی

ها را ناشی از بایست شباهتناچار میهایی در سطح و روساوت هست که بهساوت و اوتالفژرف

« اوتالف فرهنگی، زمانی و متانی دانست ها را ناشی ازهای انسانی و اوتالفاشتراک استعداد

برداری از ی گرته(. باوجود این شباهت ها بروی از این اشتراکات نتیجه55: 1388)پورنامداریان،

 فرهنگ و ادبیات دیگر مل  است.

گذاری این مراح  نردبان تعالی و کماش است. کماش، مراح  و مدارجی دارد. نام« شناوت»

ها در واقع یتی بیش نیست. اما هر چه سالک از آن باالتر تمامی پلّه برای سهولت شناوت است؛

 گردد.می تررود افق دید و بینشش گستردهمی
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 بیان مسئله -1-2

ه و مرحله به ه به پلّیک جریان تدریجی است؛ پلّ ،شناوتت. ی مترادف شناوت اسواژهعرفان 

شمس بود، پیر و استاد شرق و غرب عالم مولوی که زمانی شاگرد . گرددموجت صعود می ،مرحله

یعنی شناوت جریان تعالی او و درک این سیر تدریجی تا رسیدن شود؛ این، عرفان موالناست می

و  دشوروح کلیسا میو مخالف با نظام وشک و بیگرایی کشیش، موسّس تعالی امرسونِبه کماش. 

این نیز جریان و  گیرد.باد انتقاد میفهمان دین زمان وود را به حافظ که حافظ قران است، کج

از آن به ما همان تمثی  میوه شدن یک بذر و دریا شدن یک قطره است که ت. فرایند عرفان اوس

 .کنیمو امرسون تعبیر می ، حافظعرفان موالنا

آنها از آن مفهوم است ی شناوت درجهبیان  ،یک مفهومی بارهدر آنهاعرفان منظور از بررسی 

با توجه به غنا و قدمت ادبیات عرفانی ایران، و توجه  شود.با ادبیات تطبیقی ممتن میر این امکه 

ادبیات تطبیقی در عصر حاضر یک ضرورت علمی برای ادب و  بیش از پیش غرب به عرفان،

بررسی وجوه اشتراک و افتراق، منبع »اند: فرهنگ ملی ماست. در تعریف ادبیات تطبیقی گفته

و تأثّر بین متون ادبی که به بیش از یک زبان نوشته شده باشند، یا مطالعه و بررسی الهام یا تأثیر 

)پروار، « کنندهای مختلف صحبت میو مراودات ادبی بین دو یا چند جامعه که به زبان

16:1393 .) 

نقش ادبیات تطبیقی در بررسی آن است  عرفان یک نظام فتری و معنوی جهانی از آنجا که

ترین عرفان ریشه در یتی از انسانی گواه بر این است که جهانی بودن عرفان است. حائز اهمیّت

می  به  توصیف کرد. حقیقتتوان آن را اشتیاق به شناوت نیازهای معنوی انسان دارد که  می

ها به ودیعه نهاده شده و این، همان مفهوم حقیقت و پرستش در ضمیر ناوودآگاه تمامی انسان

وار در ناوودآگاه انسان آورد که تمامی مظاهر، نمونهگوستاو یونگ را فرا یاد میکهن الگوی کارش

گر شود. می  به کماش و تعالی تواند در هر زمان و متان وود به وود جلوهپنهان است و می

 همیشه بوده است، حتّی روزگارانی که هنوز نامی بر آن ننهاده بودند. 

ی معرفتی عرفان طریقه»بر شهود و اشراق است.  تیشناوت عرفانی، شناوتی است که متّ 

است که بر والف اه  برهان، در کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارد تا بر عق  و 

هایی که در عقاید و تعالیم رایج در عرفان مل  مختلف است، در اساس با وجود تفاوت استدالش.

اعتقاد به  امتان ادراک حقیقت از طریق علم حضوری و ن عبارت است از: آآن اشتراکی است و 

 .(9:1382، کوب)زرّین «عالم درون گرایش به

ی است؛ واژه« ترنسندنتالیسم»های عرفانی و فلسفی در غرب، متتت یتی از این متتت

ترجمه « استعالگرایی»و « گراییعاطفه»، «گراییتعالی»ترنسندنتالیسم را در زبان فارسی، 

ی متتت رمانتیسم اروپا در کشور آمریتا دانست؛ توان ادامه دهندهد. این متتت را میانکرده

گرایی، شهود و الهام از بنابراین مانند رمانتیسم ویژگی کلّی این متتت نیز فردگرایی، درون
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گرا کسی است تعالی»گرایی راهی جدید برای تبیین و تفسیر معنویت است و طبیعت است. تعالی

بتواند وود را از ساوتارهای زندگی مادّی برهاند و از الوهیت و معنویت جهان طبیعی لذّت که 

واسطه و (. باالترین ارزش این متتت ایمان به برتری شهود، ارتباط بی2007:5، )ملونی« ببرد

 غیرقاب  توصیف با منبع هستی، بر برهان و استدالش است. 

ستگاری نبودند بلته در بند زندگی و تفتّر صحیح پایبند طرح واصی از ر« گرایانتعالی»

گرایی چندان گرایان به فتر متعالی و زندگی ساده تأکید داشت. با اینته تعالیبودند و اصوش تعالی

مطلوب عوام نبود اما جذّابیت واصّی برای بسیاری از ادبای آمریتا داشت و از طریق بزرگان ادب 

ن، ویتمن، چنینگ و التوت تأثیر وسیعی بر ک  ملّت آمریتا آن عصر چون امرسون، ثورو، هاوثور

 (.17:2003لونین،)مک« گذاشت

هایی که در قرن هجدهم صورت گرفت، غرب بیشتر با فرهنگ و تمدن ی ترجمهبا توسعه

روشنفتران و ده مورد توجه اروپاییان واقع شد. مشرق زمین در قرن هج»شرق آشنا شد. 

ی مطالعات بردند و نتیجهاسالمی پی-و تمدن اصی  و غنی آسیایی نویسندگان غرب به فرهنگ

های کثیری بر غرب عرضه داشتند. با این ترجمه و آشنایی، وود را با وود را به صورت ترجمه

آمریتای تازه استقالش یافته نیز در هیجان ناشی از دیدند. اصلی اظهار  دنیایی بدیع و تازه مواجه

 این آگاهی و اکتشاف سهیم شد. 

ی شخصیّت ی متفتّران و نویسندگان آمریتایی به فرهنگ و ادبیات شرق، عالقهعالقهی انگیزه

 (.27:1393)کلینتون،«، به آن بود«امرسون»ممتاز و بارز این دوره یعنی 

گرایی )ترنسندنتالیسم(، فردی بسیار متدیّن و ار متتت تعالیگذپایه« مرسونارالف والدو »

را تقویت می کرد. او با اعتقاد  مذهبی با گرایشی عرفانی بود. توجه به عرفان آسیایی نیز عقاید او

 )فتاهانی« دانستی شرق میوود را فرزند بزرگ شدهو کرد راسخ از تفتّر شرق یاد می

ی شرق به ویژه ادبیات واورشناسان اروپایی با ادبیات و فلسفهامرسون از طریق (.  2:1998،

فارسی به بارن  ی ادبیاتما اکثر دانش وود را درباره»گوید: فارسی کشور ایران آشنا شد. وی می

هایی از آثار دویست شاعر را که فون هامر آلمانی مدیونیم؛ همان که عالوه بر دیوان حافظ، نمونه

میالدی نوشته شده بود، به آلمانی ترجمه کرد. هفت شاعر 1050تا  6000ش پنج و نیم قرن از سا

ی ادبیات فارسی: فردوسی، انوری، نظامی، مولوی، سعدی، حافظ و جامی دیگر نامی برجسته

(. 213:1876)امرسون،« عادی نیستند و عطّار و ویّام نیز در غرب شناوته شده و باارزش هستند

اامرسون در »ا در سبک  شعری و فتری آثار وود نشان داده است. امرسون تاثیر این آشنایی ر

ی شعر وود را در شهر بوستون چاپ کرد. این مجموعه شام  ترجمهاولین مجموعه 1847ساش

بود؛ به عالوه « سعدی»ی دو غزش حافظ و یک شعر طوالنی صد و هفتاد و شش بیتی به نام 

« بک اشعار فارسی سروده شده بودچند شعر دیگر که تمام یا قسمتی از آن به س

 .(26: 1393نتون،)کلی
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ی آتالنتیک چاپ کرد. در مجله« شعر فارسی»ای تحت عنوان مقاله  1858امرسون در ساش

در این مقاله پس از نام بردن از شاعران معروف، ارزش شاعران ایرانی را عالوه بر افزودن علم، در 

انگیزه» (.11:1904)امرسون،ی حقایقی فراتر از تاریخ بود ثبت شهودی دانست که توزیع کننده

 ای بود که عالوه بر ستایشی اصلی امرسون در تقلید از شاعران عارف ایرانی، یافتن اندیشه

ی معاصرش وواهی و استقالش فردی و هویّت ملّی جامعهزیبایی و آرامش، جوابگوی روح آزادی

هماهنگ با فرهنگ و ملّیت وود به آمریتاییان معرفی نیز باشد پس وی مضامین عرفانی ما را 

 (.        40:1392)تایبی نقندری، «کرد

ی وود را به ادبیات ایران حفظ کرد؛ عالوه بر این معاصران وود را امرسون تا پایان عمر، عالقه

داد.  بسط گرایی نیزنیز در این عالقه و مطالعه سهیم کرد و آن را بر دیگر شاعران متتت تعالی

از جمله ادبایی هستند که آثاری بر اساس موضوعات فارسی تحت نفوذ   «والت ویتمن»و «ثورو»

ثورو نیز با  نشان دادن فرهنگ غنی شرقی و ایرانی از کمبودهای فرهنگ  امرسون چاپ کردند.

بود، در گرایی مطرح کرده ای را که امرسون با نام تعالیثورو فلسفه» کشور وود انتقاد کرده است.

ی امرسون بود و در همین وانه با ادبیات شرق آشنا زندگی وود عملی ساوت. او اغلت در وانه

ی کرد. در این مدّت به مشاهدهای چوبی زندگیدر وانه« والدن»ی شد؛ او مدّت دو ساش در برکه

نمادین و دو  نام دارد. زبان ثورو در این کتاب« والدن»پرداوت. بهترین اثر او طبیعت و تفتّر 

 (.125:1372)ویگر، « پهلوست

گرایی با ادبیات فارسی به وصوص اشعار سعدی، تأثیرپذیری امرسون و پیروان متتت تعالی

ی حافظ و مولوی کامال آگاهانه و مستقیم است. روشنفتری و آزاداندیشی حافظ و موالنا بر هسته

وواهد ها و بارها اذعان کرده است که میشعر امرسون و ثورو تاثیر گذاشته است. وود امرسون بار

هایش از حافظ و سعدی به ها و وطابهمث  حافظ باشد و همچون او شعر بسراید. او در نوشته

امرسون حافظ را شاه شعرای « شعر فارسی»ی در مقالهکند. ی ارسطو و وردذورث یاد میاندازه

ی عمیق است و بهتر از شعرای انگلیسی نگاه حافظ به طبیعت نگاه»نویسد: داند و میفارسی می

 (.1876:3)امرسون، «سرایدمی و یونانی چون: پیندار، هوراس، بیرنز و اناکرئون

« ی شمشیر یا انگشتر حک نمودجمالت حافظ را باید بر لبه»امرسون معتقد است 

عناصر ما »نویسد: ی ادبیات کشور وود با اشعار حافظ می(. در مقایسه220: 1876)امرسون،

کفایتی نصیت افرادی است که کافی داریم ولی جرأت رشد سالم نداریم؛ حالت عقیمی و بی

 (.222همان،)«تجربه و عق  کافی دارند اما بیان شیوا ندارند

با توجه به مطالت یاد شده و جایگاه رفیع عرفان مولوی و حافظ و تأثیر آنها بر ادبیات غرب، 

گرایی، هر جا نشانی از اله پس از شناوت و تعریف متتت تعالیبه ویژه امرسون و ثورو، این رس

نمایاند؛ مضامین و ادبیات فارسی و نام شاعران ایران در آثار امرسون و ثورو دیده باشد، آن را می
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های عرفانی و استعالیی مشترک میان ادبیات عرفانی و متتت ترنسندنتالیسم را بررسی مایهدرون

اهد فراوانی درصدد اثبات این مسئله وواهد بود که متتت ترنسندنتالیسم کند و با آوردن شومی

و ادبیات شرقی و  ی تعمّق و تحقیق در فرهنگتأثیرپذیری از ادبیات غنی فارسی داشته و نتیجه

ای صدایی نیست بلته فلسفهی تکی ترنسندنتالیسم یک فلسفهبه وصوص ایرانی است. فلسفه

واّص یک زبان و فرهنگ نیست، بلته بیشتر متأثر از فرهنگ شرقی، به تلفیقی و گشاده است و 

 ویژه ادبیات فارسی است.

روح )یگانگی روح جهانی( و مضامین مشترکی چون: ابر یاین رساله قصد دارد به مقایسه

گرایی هستند، در این دو زیستی که اسباب تعالیطبیعت، دوران کودکی، عشق، ولوت و ساده

 .بپردازدمتتت 

  های پژوهشسؤال -1-3

گرایی در قرن سیاسی و اجتماعی که موجت ایجاد و رواج متتت تعالی های فرهنگی،زمینه -1

 گرایی چیست؟های متتت تعالیترین اصوش و مؤلّفههمنوزدهم شده، چیست و م

ادبیات گرایی و های عرفانی به طور مشترک در دو متتت تعالیمایهکدام مضامین و بن-2

 شود؟عرفانی فارسی دیده می

ها را موالنا و حافظ کدام شواهد و مثاش ی آثار امرسون و ثورو با اشعاربا بررسی و مقابله -3 

 نتیجه و حاص  این تطبیق چیست؟  توان آورد وبرای تأیید و اثبات این تأثیر  می

 های پژوهشفرضیه -1-4

گرایی برای بهبود وضع سیاسی، ی متتت تعالیگرایانهی مرام تعالیامرسون برای اشاعه -1

ی آمریتا و اعتالی اوالقیّات آن کشور احتیاج به منابع زنده و مستدش اجتماعی و مذهبی جامعه

 به ویژه ایران داشته است. شرق، از

های درونی و نهادن به روح و دانشارج گرایی،مهمترین اصوش و مبانی فتری متتت استعال

گرایان معتقدند که برووردار شدن و لذّت بردن از الوهیت و معنویت است. امرسون و تعالی

طبیعت و هستی یتپارچه و یگانه است و عنوان ابرروح )روح جهانی( دارد و شهود، برتر از تجربه 

 و علم است. تأکید آنها بر فتر متعالی و زندگی ساده است.

های مشترک فراوانی با ادبیات عرفانی ایران دارند. بنای ها و شاوصهگرایان ایدهتعالی -2

فردگرایی است. این  وی آنها بر طبیعت، ابرروح )روح جهانی و هستی یگانه(، شهود فلسفه

های فراوانی از ای است. شواهد و نمونهی ویژهتر و دارای جلوهها در ادبیات فارسی پررنگمایهبن

گزینی، زیستی و ولوتاز جمله: یگانه بودن روح هستی، ساده مضامین استعالیی امرسون و ثورو

داریم که اص  تمامی این مضامین  شمردن، تسلیم و رضا، همّت، عشق الهی و غیرهغنیمتدم
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گرایان این طریق را به کماش تر در عرفان مولوی و حافظ بیان گردیده است و تعالیزیباتر و کام 

 اند.نرسانده

 اهداف پژوهش -1-5

گرایی و پذیری ادبی میان متتت تعالیهدف اصلی این رساله نشان دادن اشتراکات و تأثیر

های مشترک در این دو عرفان است. همچنین تأثیر ها و شاوصهعرفان ایرانی و نیز نمایاندن ایده

و عرفانی گرایان از جهت محتوای اوالقی مضامین عرفان ایرانی در ساماندهی نظریات تعالی

 وواهد بود.  

های ی آثار شاعران سبک عراقی ایران، از جمله موالنا و حافظ در رشد فلسفهویژه ترجمهبه

سیاسی و تعلیمی نو در ادبیات آمریتا تأثیری شگرف داشته است. مهمترین هدف این رساله 

ش به میراث نشان دادن وسعت جهانی قلمرو ادبیات اصی  و غنی فارسی است؛ تا بیشتر از پی

گرایان از ادبیات ایران را از منظر پذیری تعالیادبی و فرهنگی وویش ببالیم. برای این امر تأثیر

 عرفان مولوی و حافظ بررسی وواهیم کرد.

 ضرورت پژوهش -1-6

ی مؤثری برای نفوذ فرهنگی و کست اعتبار و حیثیت در عصر حاضر از عرفان به عنوان وسیله

های متعّددی از غرب و کشورهای دیگر به کشور ما صادر و القا گردیده و رفانشود. عاستفاده می

موجت شده است که نس  جدید در معرض نوعی تلقین فرهنگ غرب قرار گیرد و تصوّر کند که 

عرفان و ادبیات کشور ما جایگاه واصی در جهان نداشته است و این بدین معناست که ما 

های ادبی ما باید در ایم. تحقیقات و پژوهشی وود نبودهینهپاسداران ووبی برای عرفان دیر

 تبلیغ و تعالی عرفان کشور عزیزمان، ایران مؤثّر باشد. 

ها و گرایان صاحت ایدهگرایی، نشان وواهیم داد تعالیلذا پس از آشنایی با اصوش متتت تعالی

ایرانی در ساماندهی نظریات های مشترک با ادبیات و عرفان ایرانی هستند و مضامین شاوصه

گرایان تأثیری اساسی داشته است؛ در نتیجه شاعران بزرگ ایرانی از نظر محتوای معارف تعالی

ی آثار شاعران سبک عراقی اند و ترجمهاوالقی و عرفانی تاثیری شگرف بر ادبیات جهان داشته

های سیاسی و تعلیمی نو در فهگرایی، موجت رشد فلسویژه حافظ و موالنا در کتت تعالیایران به

 آمریتا گشته است.

 اهمیّت پژوهش -1-7

اهمیّت این پژوهش در این است که قصد دارد ثابت کند تمدن شرق دستاوردهای فراوانی 

ها برای تداوم سلطه بر شرق همواره فرهنگ غربی سعید،به قوش ادوارد برای غرب داشته است.

اند. هرگونه تر از اروپاییان دانستهها را از نژاد پاییناند و شرقیگرا نشان دادهشرق را پست و واپس
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مند محدود های نظامداوریادبی( به پیشمطالعه و بررسی شرق از سوی غرب )اعم از ادبی و غیر

 .(378:1384)سعید،شده است 

بازگشت و احیای فرهنگ گذشته اتفاق نظر داشته  نماید که برای ظهور،امروزه ضروری می

باشیم، پس بدون رد شدن از صافی دانش و قدرت ذهن غربی، مضامین ادبیات وود را به 

 جهانیان نشان دهیم. 

رسیم و به وود ما با تعام  در ادبیات تطبیقی به احترام و درک متقاب  در ادبیات جهان می

اند همچون ادبیات غنی و پر بار کشورمان در این جهان ای که بتوشویم هر فلسفهمتذکّر می

گرایی و احترام به عظیم به ما آرامش بخشد و ما را از دروغ و جه  برحذر داشته و به تعالی

ی نیک و مفید وواهد بود. پس به میراث ادبی وویش افلسفه حقوق بشر و طبیعت وادارد،

 دیگران را ووار یا ذلی  وکوچک بشماریم.های ادبی و فرهنگی بالیم بدون اینته ارزشمی

 

 

 

 

 

 

 



 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 خارجیی پژوهش در منابع پیشینه - 2-1

ی تفتّر امرسون و ثورو در آمریتا و گرایی و نقد و بررسی آثار و شیوهدر مورد متتت تعالی

 هایی نوشته شده است از آن جمله است:نامهها و مقاالت و پایانهای دیگر کتابکشور

« گرای طبیعتآش تعالیی ایدهامرسون نویسنده»ی وود: نامهدر پایان« ملونی .س. جولی»

(Emerson’s Ideal  Transcendental Natur) های گرای رها شده از سیستم، امرسون را تعالی

داند، کسی که توانست از الوهیت و معنویت جهان طبیعی لذّت ببرد. ملونی زندگی مصنوعی می

مطابق و دهد و موارد نشان می« موآر»ی گرایی آمریتا را بر فلسفهی وود تأثیر تعالینامهدر پایان

امرسون معتقد بود ثورو توانسته است »دهد. نامطابق را بین موآر، امرسون و ثورو نشان می

هنگام او امرسون گرایی را در زندگی عملی وود نشان دهد؛ اما مرگ بیهای متتت تعالیویژگی

« را چنین مردی یافت« جان موآر»را مأیوس کرد و امرسون در اواور عمر وود 

 .(5:2007)ملونی،

 (Taoism and Emerson« سوفیسم، تائوئیسم و والدو امرسون» درکتاب «ریتسلئون، آلن»

(Sufism, نویسد که این نوع از زبان پر ی بالغت و آموزش سوفیسم و تائوئیسم میدرباره

پردازد که واستگاه ویاش فراتر از ازهنجارشتنی، نماد و شگفتی است. وی به این بحث می

ان سوفیسم غیر مستقیم و غیر شخصی است. او امرسون را راهنمای مهم به مفاهیم استدالش و زب

 .(9:1995)آلن ریتس، داندبالغت شرق برای غربی ها می 

 Eslamic)« تأثیرات اسالمی بر افتار امرسون»ای با نام در مقاله« سوزان جمی  فتاهانی»

Influence on Emerson’s Thought) کند و های امرسون یاد میاز تأثیر اسالم بر اندیشه

های امرسون کند و شواهدی از مقالهنویسد که امرسون با اعتقاد راسخ از تفتّر شرقی یاد میمی

 .(5291آورد )فتاهانی،مبنی بر تأثیر اسالم بر افتار امرسون می

حاش غرب و بازگشت ی شرق، گذشته»در کتاب  (Janatan Crowly« )کراولی جاناتان»

دهد. از میان آثار شرقی به بررسی ی شرق نشان میارتباط امرسون و ثورو را با فلسفه« دوباره



 

گیتا همچنین تاتوئیچینق ودا، باگواتمستقیم متون کالسیک هندی ریگتاثیر مستقیم و غیر

 .(2008پردازد )کراولی،می

واورمیانه در »ای با عنوان: نامهپایان( (Ahmed  Nidal Almansur« نیداش المنصوراحمد»

 دارد.« پووالدوامرسون، ناتائی  هاوثورن و ادگار آلنآمریتای قب  از جنگ: آثار رالف
(The Middle east in an tebellum America :The Cases Of  Ralph Waldo Emerson, 

Nathaniel Hawthorn and Edgar Allen Poe)  دارد که حضورود بیان میی ونامهاو در پایان 

واورمیانه در آثار هنرمندان آمریتا همزمان با آغاز هویّت ادبی آمریتاست. او کتاب آقای 

را به عنوان پایه و اساسی برای « رنسانس شرق»( به نام Raymond schwabشعاب )ریموند

واستند پیرو تفتّر ونامه او مینویسد که نویسندگان منتخت پایاندهد و میمباحث وود قرار می

شرقی شوند و این سه نویسنده در شرق چیزی را یافتند که ملّت آمریتا برای اصالح در سطح 

 .(4:2005)المنصور، فردی به آن نیاز داشت

گرایی در تعالی»ای با عنوان: نامهپایان  )Walter Edward Donavent («والتر ادوارد دوناونت»

 Ameen Rihani In America :Transcendentalism In An)«حانیای آمریتایی: امین رینویسنده

 Arab American Writer)   ی نامه در مورد ریحانی، نویسندهنوشته است. مباحث این پایان

کند و به تشریح تشابهات این گرایی بر ریحانی اشاره میوی به تأثیر تعالی مهاجر عرب است.

گرایی پردازد و پس از پرداوتن به این تأثیر دو اص  مهم تعالیکتاب با نظرات امرسون و ثورو می

 .(10:1991دهد)دوناونت،گرایی(، آنها را در اثر ریحانی نشان میآلیسم و اجتماع)ایده

های مرده به جهان نامه»ی کتاب نویسنده ((Michael McLoughlin« لونینمایت  مک»

ی مروی  و امرسون و در این اثر وود به مقایسهاست. ا (Dead Letter to the New World)«نو

نویسد که دهد. وی میپردازد و تأثیری را که مروی  از امرسون و ثورو گرفته است نشان میمی

مروی  توسط یتی از آشنایان وود به مضامین سخنرانی امرسون در دانشگاه هاروارد در موضوع 

لونین ابتدا مبانی گیرد. مکن سخنرانی قرار میتأثیر اییابد و تحتاطالع می« انسان متفتّر»

پردازد از مروی  می «موبی دیک»کند سپس به نقد کتاب گرایی را تبیین میمتتت تعالی

 .(2003لونین،)مک

 های صورت گرفته در ایرانپژوهش -2-2

نهضت تأثیر ادبیات فارسی بر »ای تحت عنوان: در مقاله« بهزاد قادری و عباس آذرانداز»

، در بیان اجمالی نفوذ ادبیات فارسی در آثار شاعران بزرگ اروپایی و «گرایی آمریتاتعالی

آمریتایی را نشان دهند. بحث اصلی این مقاله تالش آمریتا برای ایجاد ادبیات مستق  و ملی 

است و بحث اصلی دیگر، موضوع رمانتیسیسم است، در این مقاله هیچ مضمونی در مقام مقایسه 

 ورده نشده است. آ
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، در فص  پنجم کتاب وود، «حافظ در آن سوی مرزها»، مولّف کتاب «آذر امیراسماعی »

گرایی به آشنایی امرسون با دیوان حافظ پس از تعریفی از متتت تعالی« حافظ در آمریتا»

کند و یپردازد و به چند مفهوم مشترک از جمله: شراب، تقدیر و جبر و اوتیار، و رضا  اشاره ممی

آورد و به دنباش ی امرسون از غزش حافظ را میای از ترجمهبرای هر مورد بیتی از حافظ و نمونه

-314: 1390گرای آمریتایی، می دهد )آذر،آن شرح مختصری درباره ی ویتمن، از شاعران تعالی

324). 

 sell your clothes and keep your« )بفروش و افتار  نگهدار ورقه»در کتاب « علی آرین»

thoughtsگرایی، زندگی ( که به زبان انگلیسی تألیف شده است، پس از توصیف کّلی متتت تعالی

 (.2010کند )آرین،های او را تبیین میگرایی و افتار و ایدهی ثورو طبق اصوش متتت تعالیساده

« بهناز استندری»ای از عنوان مقاله« های استعالیی امرسون و سعدیمایهتطبیق درون»   

برد و آنها را عشق و مفهوم حاش نام می روح یا ودا، تسلیم، عبادت، هایی چون:مایهاست. او از بن

آورد و داند و برای هر مضمون یک مثاش میگرایی و آثار سعدی میمضامینی مشترک در تعالی

ی استعالیی سفهها اشتراک عناصر اصلی فلدهد و با این مثاشمضامین را بسط و شرح نمی

ای در هر کدام از مضامین صورت کند؛ اما هیچ مقایسهامرسون و سعدی را بیان و تأیید می

 .(65:1391)استندری، گیردنمی

پژوهان انگلیسی پژوهی و مولویمولوی»ی وود  تحت عنوان در مقاله« داریاحمد تمیم»

امرسون اقتباساتی از مولوی دارد که »ه کند کدر مورد امرسون تنها به این مطلت اشاره می« زبان

 های این دو عرفان را ندارداو نیز قصد تبیین و شرح درونمایه« والی از عیت و نقص نیست.

 .(24:1387)تمیم داری،

، آوازه و محبوبیّت سعدی را «سرایانسعدی در نگاه سخن»ی در مقاله« لیکاووس حسن»

والدو رالف»نویسد: رد محبوبیّت سعدی در آمریتا میکند. در موهای مختلف بررسی میدرقلمرو

در « سعدی»شعر بلندی به نام  1842اند در ساش امرسون که به او پدر ادبیات آمریتا لقت داده

لی، بی )حسن« ستایش سعدی سروده است که نشانگر جایگاه بلند سعدی در نظر امرسون است

آورد. تنها این بخش ی سعدی میرا درباره« کلینتونرایت جروم»(.  سپس نظر دکتر 16-20تا ،

 کوتاه از این مقاله با موضوع این رساله مرتبط است. 

، امرسون «رالف والدو امرسون و الهام از حافظ»ی ی مقالهنویسنده« اهلل روزبه کوهشاهیروح»

را با دومین مثنوی امرسون « باکس»ی وود تنها شعر داند. او در انتهای مقالهرا مدیون حافظ می

( به غیر 95: 1391کند. )روزبه کوهشاهی، نامه( از جهت مفهومی مقایسه میدیوان حافظ )ساقی

 گیرد.ای در مضامین دیگر صورت نمیهیچ مقایسه« باکس»از شعر 

گرایی و تعالی»ی ی تحقیق این رساله باید مطرح گردد، مقالهی دیگری که در پیشینهمقاله

گرایی توان در متتت تعالیاست. از نظر او نظریّات مولوی را می« منیره احمدسلطانی»از « موالنا



 

گردد گرایی انسان منجر به تتام  فرد میجا داد. وی مسایلی را که از نظر مولوی در مسیر تعالی

ای نمی ( او نیز هیچ مقایسه1386)احمد سلطانی،آورد. همراه با ابیات و شواهدی از مثنوی می

 کند.ای از نظر امرسون و همتایانش بیان نمید و برابر و نمونهکن

در « حافظ از دو نگاه گوته و امرسون»ی ی مقاله، نویسنده«زهره تایبی نقندری»دکتر 

ی وود ابتدا به چگونگی آشنایی گوته با حافظ و بررسی عوام  مؤثر در ایجاد این شیفتگی مقاله

ازد و پس از آن چگونگی آشنایی امرسون با حافظ و تفاوت پردنسبت به این شاعر ایرانی می

(. هدف این مقاله نیز با 41:1392)تایبی نقندری،  کندهای گوته و امرسون را بیان میدیدگاه

گرایی و عرفان ایرانی است، متفاوت هدف این رساله که بررسی مضامین مشترک متتت تعالی

 است.

ای تمام اشارات مقام مقایسه آورده نشده است و هیچ مقالهدر  مقاالت باال هیچ مضمونی در 

کند. این رساله هر جا نام و نشانی امرسون و ثورو به ادبیات فارسی را در یک مجموعه جمع نمی

نمایاند و سپس بروی از مضامین برجسته و از شعرا و آثار ادبی ایران دیده باشد آن را می

 کند.را مقایسه و بررسی می گرایی و عرفان ایرانیمشترک تعالی

ی غنا و تعالی ی ادبیات تطبیقی است تا با این بررسی و تطبیق جلوهپژوهش حاضر در حوزه

تعریف و شناساندن ادبیات تطبیقی و اهداف  قب  از بحث اصلی،عرفان ایران بیشتر نموده شود. 

 آن ضروری است.

 ادبیات تطبیقی -2-3

ی آن با ادبیات دیگرمل  و سیر تحوالت آنها، وت رابطههیچ ادبیاتی بدون مقایسه و شنا

شود. شناوت کام  ادبیات وود بدون شناوت دیگری ممتن نیست. درستی فهمیده نمیبه

ی تحصیلی و درس دانشگاهی صورت های گوناگونی از ادبیات تطبیقی به عنوان یک رشتهتعریف

، استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه «پراور زیگبرت سالمن»گرفته است؛ برای نمونه این تعریف از 

وجوه اشتراک و افتراق، منبع الهام  مطالعات ادبی تطبیقی یعنی بررسی»شود: آکسفورد، نق  می

یا تأثیر و تأثّر بین متون ادبی که به بیش از یک زبان نوشته شده باشند، یا مطالعه و بررسی و 

ی کنند. ادبیات تطبیقی مطالعهختلف صحبت میهای ممراودات بین دو یا چند جامعه که به زبان

های بشری مث  هنرهای زیبا، فلسفه، تاریخ، علوم روابط میان ادبیات از یک سو و سایر حوزه

توان حدود و ثغور ادبیات تطبیقی را اجتماعی، علوم تجربی و نظایر آن است و از سوی دیگر نمی

 (.16: 1393پراور،«)به طور مطلق مشخص کرد

ی تحصیلی، به اوای  ی ادبیات تطبیقی به صورت یک درس دانشگاهی و رشتهینته پیشینهبا ا

های مختلف از زمانی آغاز ها و زبانگردد؛ اما در واقع تطبیق ادبیات فرهنگقرن نوزده بر می

های مختلف در در دسترس صاحبان ادب و ذوق مل  دیگر گردیده است که آثار متتوب به زبان
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ی علمی، دو متتت فرانسه وآمریتا پیشرو هستند. ادبیات و مقایسه شد. در این شاوهقرار گرفت 

های ادبیات تطبیقی در جهان است و بر دو پژوهش یتطبیقی در متتت فرانسه پیشگام عرصه

های اص  تأثیر و ارتباطات ادبی استوار است. اثبات روابط تاریخی بین آثار ادبی که به زبان

های ادبیات تطبیقی است. هشی پژواند، شرط مسلم و قطعی ورود به عرصهته شدهمختلف  نگاش

که همانا تبیین ای است برای رسیدن به هدفهدف، تطبیق یا مقایسه نیست؛ تطبیق صرفا وسیله

ها ی مختلف است. متتت فرانسوی مبتنی بر تفتّر علمی قرن تعامالت و مبادالت ادبی بین ملّت

کند. این پژوهش در ی شواهد و مدارک علمی و تاریخی تأکید میبر ارائه نوزده اروپاست و

گنجد؛ زیرا با شواهد و مدارک، این های متتت فرانسوی ادبیات تطبیقی میچهارچوب نظریه

 شود.مبادالت و معامالت نشان داده می

این متتت نگرد. در متتت آمریتایی ادبیات تطبیقی، از دیدگاهی فراخ تر به این حوزه می

معیار انتخاب ملیّت و فرهنگ است و نه صرفا زبان؛ به عنوان مثاش ازنظر پژوهشگران متتت 

پذیر است؛ به ی تطبیقی دو اثر ادبی یتی از انگلستان و یتی از آمریتا امتانآمریتایی مطالعه

یعنی زمانی  شرط آن که آن اثر ادبی آمریتایی مربوط به زمان بعد از استقالش ادبی آمریتا باشد؛

های ملی و که آمریتا ادبیات مّلی واص وود را یافت. هرگاه پژوهشگری در مطالعات ادبی از مرز

قومی وود فراتر رود یا به عبارت دیگر ادبیات را یک کلّیت و تمامیت ببیند نه به صورت اجزای 

فراتر از مرز زبانی شرط  ی ادبیات تطبیقی شده است. دکتر انوشیروانی نیزپراکنده، وارد حوزه

های دیگر، های آثار یک زبان از رهگذر مقایسه و سنجش با آثار زبانویژگی»کند: بودن را قید می

« گوته»گیرد. شود زیرا ادبیات تطبیقی فراسوی مرزهای ملی صورت میتر درک میبهتر و عمیق

ادبی -ی جهان وطنیاولین کسی است که اصطالح ادبیات جهانی را به کار برد و مرادش نوع

است. گوته در اواور عمر سعی کرد  تا ادبیات و فرهنگ شرق )ایران، عرب و هند( را با ادبیات و 

غربی و -اش آشتی دهد و عناوین اشعار متأورش مانند ایران در دیوان شرقیی بومیفرهنگ قاره

رهگذر مشورت و رابطه  آلمانی حاکی از مساعی او برای بارور کردن ادبیات آلمان از-اوقات چینی

دست است. به نظر گوته ادبیات جهان با ادبیات تطبیقی ارتباط با ادبیات و فرهنگ های دور

 (.16-13: 1386)انوشیروانی، « دارد

تر دست یافت؛ شناوتی که تر و دیدگاهی واقعیتوان به شناوتی متعادشبا ادبیات تطبیقی می

شود. یات کشورمان، هر قدر هم که غنی باشد، حاص  نمیی ادبتنها با شناوت و تحلی  جداگانه

گران بیش از پیش نگاه وود را به فراسوی مرزهای اروپا دووتند تا از طریق بررسی تطبیق»

گران در آغاز از تر کنند. تطبیقهای بومی محدود را غنیتعامالت سودمند با سایر مل ، سنّت

ی گوته با ادبیات فارسی، عربی السیک هند و به واسطهطریق نویسندگان رمانتیک آلمان با آثار ک

و حتّی چینی آشنا شدند. مقایسه در فراسوی مرزهای زبانی، به شت  گیری سنّت های بومی 

ی ادبی های ملّی گشت و نظریههای ادبی واص در ادبیاتکمک کرد و باعث ظهور جریان



 

« ی وجود نهادکرد، پا به عرصهمیجدیدی که قلمرو وود را به ادبیات ملّی واصی محدود ن

توان به عنوان زیباترین و ی وود امرسون می(. در تأیید این بحث، از گفته19:1393)پروار

زمانی که »نویسد: می« محقّق آمریتایی»ی ترین شاهد استفاده کرد. امرسون در مقالهواضح

هایی صورت ما به چراغآن اند؛ دروورشید ناپیداست و ستارگان دروشش وود را پنهان نموده

های ما را دوباره به سوی شرق رهنمون اند تا گامآوریم که با نور منبع اصلی روشن شدهروی می

دادن، سخنی برای گفتن داریم. یک باشند؛ همان جایی که سپیده از آن آغاز شده است. با گوش

بیم و «) شودیر، بارور میکردن به دروت انجگوید: دروت انجیر با نگاهالمث  عربی میضرب

(.  وی در این جمالت به این نتته تأکید دارد که ادبیات وارجی به این 936: 1979همتاران، 

 دلی  برای او مهم است که موجت می شود آمریتا ادبیات بومی وود را یافته و ایجاد کند. 

پرمعناترین وقایع در  مندترین، زیباترین وها با یتدیگر یتی از شتوهبروورد ستارگان ملّت»

تاریخ ادبیات جهان است این مصاحبت، مصداق عینی تعادش فرهنگی است و ایران به دلی  

های متعددی از آثار ای در این امر داشته است. ترجمهسابقه، شهرت و غنا سهم بسیار ارزنده

ام توسط فیتز های اروپایی صورت گرفت که ترجمه اشعار ویشاعران و نویسندگان ایران به زبان

ی ادبیات شرقی از آن ترین آثار منظوم قرن نوزده و مشهورترین ترجمهجرالد یتی از محبوب

-های زیبای ویلیام جونز و گرترودب  از اشعار حافظ به شعر انگلیسی و ترجمهجمله است. ترجمه

ده است. ی لفظ به لفظ فون هامر به آلمانی در گسترش ادبیات فارسی در غرب بسیار مؤثر بو

ها، ادبیات فارسی به عنوان منبع الهام در آثار گذشته از انتشار ادبیات فارسی از طریق این ترجمه

(. اکثر شاعران 3: 1379)قادری، « بسیاری از شاعران و نویسندگان اروپا حضور یافته است

ی فراوان عالقهاند. رمانتیک اروپا با ادبیات شرق آشنایی کام  داشته و تحت تأثیر آن واقع شده

های غربی شد. دنیای جدید مشرق تخیّالت تازه و مایهیگوته به حافظ موجت ولق دیوان شرقی

انگلستان شعرا و نویسندگانی »ای که در ای نوینی را در اوتیار اروپاییان گذاشت. به گونهافسانه

ارات شرقی در آثار وود نظیر استاف، مور، بایرون، شلی، تاکری و... از مطالت و تشبیهات و استع

اند. بروی از آنها از فرط عالقه به ادب استفاده کرده و تمای  وود را به آثار شرق نشان داده

پژوهی تا (. این ایران275: 1358)جهانپور،« های شرقی پرداوتندی زبانمشرق زمین، به مطالعه

بیستم ایران شناسی تخصصی  در قرن نوزدهم تا اوای  قرن»کند. قرن بیست نیز ادامه پیدا می

)جوادی، « ی ایران تحقیق کردندمی شود و کسانی چون راوینسون و مارک اورش اشتاین درباره

1396 :5 .) 

بخش بودن شعر فارسی بر شاعران فرانسه را جواد دادوستد فرهنگی ایران و فرانسه و الهام

( پس از 1397کند. )ر.ک. حدیدی،مفصّ  بررسی می« از سعدی تا آراگون»حدیدی در کتاب 

ی این تأثیرپذیری را در آمریتا گیری از ادبیات شرق ادامهبیان تمای  انگلیس و فرانسه به وام

در آمریتا، شاعرانی چون امرسون، ثورو، ویتمن، انگرفلو، »کند: گونه بیان میاین جهانپور
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ی زیاد از آن استقباش کردند؛ به ویژه آشنایی امرسون با ادبیات هاوثورن، ملوی ، با شور و عالقه

های فرهنگی و آثار ادبی آمریتا بسیار مؤثر افتاد. در حقیقت فارسی در نفوذ آن در جنبش

بینانه و آکادمیک تبدی  رویترد سطحی و تقلیدی به ادبیات فارسی را به بررسی واقع امرسون

 (.282: 1358)جهانپور،« کرد. او برای ادبیات شرقی اهمیّت زیادی قای  بود

ی وود به در مقاله« شرودر»با ادبیات تطبیقی می توان یک شاعر بیگانه را بومی وود کرد. 

حافظ قاب  ترجمه نیست و تنها چاره این است که »نویسد: می« ی منظوم و حافظترجمه»نام 

 (.12: 2013)شرودر،« این شاعر را بومی وود کنیم

ی اصلی تحقیق، باید ی کار این پژوهش نمایانده شد، قب  از پرداوتن به تنهحاش که حوزه

 مفهوم چند اصطالح که در این رساله اص  و پایه هستند تعریف و نموده شود:

 عرفان -2-4

اهلل برای شناسایی حق انتخاب راه و روشی که اه »ی مصطلح شناوت است. عرفان واژه

یک نظام فتری و معنوی جهانی است که در طوش (. عرفان 1253: 1373)سجّادی،« اندکرده

های گوناگون وجود داشته ها و مذاهت بشری به شت های مختلف در تمامی آیینتاریخ در دوران

به  (mysticism)ی انگلیسی معادش عرفان ؛ واژهرسد که همیشه وجود وواهد داشتمی و به نظر

معنای راز و امر نهانی است؛ یعنی در ورای این دنیای ظاهری و در پس قالت جسمانی انسان راز 

و سرّی متتوم و تودرتو وجود دارد. عرفان قصد دارد انسان را به شناوت و کشف این راز نهفته 

ی یتسانی عرفان، زبان مشترک جهانی است و هر کجا باشد میوه»هستی وا دارد.  در وود و

های مذهبی، حاص  آن در ک  جهان، مشترک است. عرفان در یونان به رغم تفاوتدهد. بهمی

ی نیز تعریف کنیم؛ کلمه« متعالی»و « تعالی»توان عرفان را معنای اسرار و ستوت است. می

 (. 11: 2005)باجاندا، « کندب عادی زندگی مجزا میتعالی، آن را از تجار

از دیدگاه »شود. عرفان در اص  مسیری است که منجر به احساس یگانگی و وحدت با ودا می

عرفای اسالم، هستی حقیقی بسیط و اصی  است که در وحدت ناب و صرافت محض وود با هیچ 

که میان والق و مخلوق است فته شده (. در ادیان گ20: 1389،یثربی)« گونه کثرت همراه نیست

ی آب وقتی قطره»شود. پیوندی وجود دارد نفس عارف با طی مراح  صعود به وداوند متص  می

به وجود مطلق « من»شود. شود و نفس، وقتی به ودا متص  شود ودا میبه دریا بیفتد، دریا می

عارفان باید مراح  تزکیه را  شود. مِن اصلی آتشی وواهد بود که تا ابد روشن است.مبدش می

یتی بعد از دیگری پشت سر بگذارند تا بتوانند به ودا برسند. در تمامی ادیان بزرگ جهان عرفان 

هایی نیز هست. زمانی که عارف وجود داشته است. با وجود اوتالفات فرهنگی موجود، شباهت

ی فرهنگی عرفان زمینه ای واص نشان دهد،سعی دارد عرفان وود را از طریق دین یا فلسفه

دانند نیز وبر از هایی که وود را معتقد به هیچ دینی نمیشود. امروزه در میان انسانمشخص می



 

اند و یافته« حس الیتناهی»یا « عالم شهود»شود. افرادی که ناگهان وود را در عرفان شنیده می

« اندی جاودانگی نظاره کردهچهاند و جهان را از دریاند که از بند زمان رها شدهاحساس کرده

 (.170: 1375)گاردر،

ترین گواه بر این است که عرفان ریشه در یتی از انسانی عرفانبودن جهانی و همیشگی ویژگی

می  به حقیقت و  توان آن را اشتیاق به شناوت مبدأ توصیف کرد.نیازهای معنوی دارد که  می

گرایی طلبی و کماشبه ودیعه نهاده شده است. تعالیها پرستش در ضمیر ناوودآگاه تمامی انسان

ها بوده است حتّی در روزگارانی که هنوز نامی بر آن از دیرباز جنبشی در نظام فتری انسان

گرایی یتی است اما تظاهر آن متفاوت. در حدیثی از پیامبر نیز آمده ننهاده بودند. اصوش تعالی

، برای کشف گوهر وجودی، باید کنتاش کرد و وس و ها معدنی از ذوایر هستنداست که انسان

واشاک سطحی را کنار زد  تا به اص  وجودی وویش که از آن ولق شده و جدا گشته، بتوان 

 رسید و با آن پیوند وورد. 

ابتدا انسان باید عارف به جدایی وویش باشد تا بخواهد تمام همّت وود را در تبدی  این فص  

ی این کماش و تعالی  باید در درون انسان به کمک نور و اشراقی که از جذبهگیرد.  کاربه وص  به

رسد تجربه گردد و صورت گیرد. پس از اینته به عظمت وود پی برد، به دیگران نیز حق بر او می

ی عرفان طریقه»یک روش عملی نشان دهد؛ زیرا عرفان راهی است که برای عموم باز است. 

کشف حقیقت بر ذوق و اشراق بیشتر اعتماد دارد تا بر  اه  برهان، در معرفتی است که بر والف

هایی که در عقاید و تعالیم رایج در عرفان مل  مختلف است، در با وجود تفاوت عق  و استدالش.

ن عبارت است از: اعتقاد به امتان ادراک حقیقت از طریق علم آاساس آن اشتراکی است و 

ی بزرگان این .  با اینته هدف همه(9:1382 کوب،)زرّین «عالم درون حضوری و گرایش به

طریقت یتسان است؛ اگر کسی تنها تعریف وود عرفان را از روی گفتار بزرگان این طایفه فراهم 

آورد، کتابی عظیم وواهد شد. هرکس در حد دریافت وود و به مقتضی مقام و درک شنونده 

 اصطالحی را بیان و تفسیر کرده است.

های مختلف و مل  و اقوام سعی دارند تا آن چه به نام عرفان در اوتیار دارند به شت  یهمه

بودن بازار عرفان در این عصر، به نسبت اعصار پیشین، نشان از می  نو به جهان عرضه کنند. گرم

 ها به درک جدید از علم درونی است که تنها آن را در دنیای رازآلود عرفانو گرایش درونی انسان

باید که از درون بجوشد، و تترار متررات نباشد؛ فراتر از ای میتوان یافت. همیشه سخن تازهمی

 ی دنیای عصر وویش باشد: حد و اندازه

حد و اندازه شود)موالنا، هین، سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود/ وارهد از حد و زمان، بی

 (5813 /2دیوان شمس ج

 نوفروشانیم و این، بازار ماست فروشان درگذشت/نوبت کهنه

 (424نوبهاری کو جهان را نو کند/ جان گلزارست اما زار ماست )مولوی،دیوان شمس، غزش 
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. گرددموجت صعود می ،یک جریان تدریجی است؛ پله به پله و مرحله به مرحله ،شناوت

رفان موالناست شود؛ این، عمولوی که زمانی شاگرد شمس بود، پیر و استاد شرق و غرب عالم می

کشیش،  امرسونِیعنی شناوت جریان تعالی او و درک این سیر تدریجی تا رسیدن به کماش. 

و حافظ که حافظ  ،گرددروح کلیسا میو مخالف با نظام وشک و بی گرایی می شودموسّس تعالی

این نیز جریان و فرایند عرفان  گیرد.فهمان دین زمان وود را به باد انتقاد میقرآن است کج

از آن به عرفان موالنا ما همان تمثی  میوه شدن یک بذر  و دریا شدن یک قطره است که ت. اوس

یعنی  ؛یک مفهوم بررسی کنیمی بارهرا در آنها وقتی بخواهیم عرفان  .کنیمو امرسون تعبیر می

    .را بررسی وواهیم کردآنها ی شناوت درجه

 باید/ وز قصّه شنیدن این گره نگشاید.جان تو میکاری ز درون 

دیوان ، 1381آید. )مولوی،ی آب در درون وانه/ به زان رودی که از برون مییک چشمه

 (778شمس، رباعی 

افتد. ایمان تقلیدی این چشمه باید از درون بجوشد با دیدن رودی در کنار وود اتّفاق نمی

نیز باشد؛ درنهایت وود فرد است که باید این طریق را  نمی تواند باشد. اگر پیر و راهنمایی

بپیماید و وود را به مقام اولیاءاهلل که در عرفان ما با تعابیری چون: اتّحاد، وصاش، وحدت وجود، 

 شود، برساند.های مترادف تعبیر میاهلل و بقاءباهلل و واژهیگانگی، فناءفی

: 1378کرد. )حافظ، م بتنند آنچه مسیحا میالقدس ار باز مدد فرماید/ دیگران هفیض روح

 (143/10غزش

 گرایی )ترنسندنتالیسم( تعالی-2-5

ی ترنسندنتالیسم، ورای ظاهر رفتن، جلوتر رفتن و گامی فراتر در واژه« ترنسند»معنی لغوی 

ی نهادن است؛ رساندن مردم به شناوتی فراتر از جایگاه کنونی و اصالح کردن جامعه با اندیشه

 متعالی است؛ فراتر از انجی  و کلیسا، دیدن صاحت انجی  است.

نهضت فلسفی و ادبی آمریتاست که  (Transcendentalism) یا ترنسندنتالیسم « گراییتعالی»

اند. گرایی را بروی تجلّی عینی رمانتیست در آمریتا قلمداد کردهدر قرن نوزده شت  گرفت. تعالی

ای است که اصوش آن با شام  عقاید فلسفی و مذهبی پیچیده گرایی راحت نیستتعریف تعالی

گرایان را تعالی« های ادبیمتتت»نوعی عرفان آمیخته شده است. رضا سیّدحسینی در کتاب 

امرسون، ثورو، هاوثورن و ملوی  نمایندگان تمام عیار رمانتیسیسم در »کند: رمانتیسم معرفی می

(. این جنبش فتری نقشی بسیار حیاتی در 175: 1340، )سیدحسینی« آیندآمریتا به شمار می

ی فلسفه»گیری ادبیات ملی و مستق  ایفا کرده است.  رستاویز فرهنگی آمریتا و شت 

روشنگری قرن هجده انگلیس و اروپا معتقد به تعالی فرد، زیر سؤاش بردن و اصالح نهادهای 

 های علمی بیشتری سه با قب ، از روشها در مقایفرهنگی، مذهبی، سیاسی و اجتماعی بود. آن
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such as Hafez and Mevlana whom Emerson has repeatedly confessed to have read and 

used. His admiration of Persian mystical literature is so much that he names one of his 

articles as “Persian Poetry”. However, despite their so many similarities in man’s 

perfection, recognition, and elevation, there exist some differences which are worth 

mentioning. Mevlana takes God the Creator separate from the creatures. He is Eternal 

and Everlasting and always worshipped by man and nature who are limited, transient, 

and no more than a minor part compared to the Everlasting Divine. God is beyond 

man’s understanding and His High Majesty is far beyond recognition. The exception is 

that only the elect and men of God can receive the revelation of God, join the Over-

soul, and come to unity with the whole Universe. However, Emerson bases his 
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it. To conclude, it seems Emerson has just heard the name of the sea of life and truth, 

while Mevlana has long been swimming, drinking, and enjoying there.  

Conclusion: Emerson's frequent use of Persian mystical concepts, especialy Hafez and 

Mevlana, has been quite influential in shoping the themes and theories of 

transcendentalists. 
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