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چکیده
قرآن کریم در جایگاه کالم الهی و وحی آسمانی ،پیوسته مورد توجه اندیشمندان و نویسندگان غربی قرار
داشته و دربارۀ آن مطالعه و تحقیق بسیاری انجام شدهاست که از آن جمله میتوان یوهان ولفگانگ فنن
گوته را نام برد .این منتقد ادبی و محقق علوم طبیعی و شاعر و نویسندۀ پرآوازۀ آلمانی قنرن هجندهم ،از
اوان جوانی ،به مطالعۀ ادیان مختلف ،ازجمله اسالم ،عالقۀ زیادی داشت .او بنا پنژوهد دربنارۀ ادبینا
شرق و با الهام از اشعار حافظ و تحت تأثیر فرهنگ اسالمی ،دست به خلق آثاری زد که مضنامین آنهنا
حاکی از تأثیر شدیدی است که از برخی از آیا قرآن گرفتهاست .گوته در آثارش احترام و تکریم خاصی
برای پیامبر مکرم اسالم قائل است و با بهکارگیری تشبیهاتی لطیف ،برهههنایی از زنندگی ایشنان را بنه
تصویر میکشد که در آنها ردپای آیا قرآنی به چشم میخورد .پژوهد حاضر ،به واکاوی آن دسنته از
آثار گوته میپردازد که با الهام از آیا قرآن کریم نوشته شدهاند.
واژههای کلیدی :قرآن ،اسالم ،حضر محمد(ص) ،یوهان ولفگانگ فن گوته ،خواجه محمد شمسالدین
حافظ شیرازی ،دیوان شرقی ن غربی ،الهامپذیری.
 .1رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

hbehjat@ut.ac.ir
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.1مقدمه
بسنیاری دربنارۀ تأثیرپنذیری یوهنان ولفگاننگ فُنن گوتنه ( Johann Wolfgang von

 ،)Goetheشاعر و نویسندۀ بنام آلمانی از خواجه شمسالدین محمد حافظ شنیرازی آگناهی
(ص)

دارند ،اما شاید کمتر کسی بداند که وی بنا قنرآن و اسنالم و زنندگانی حضنر محمند

آشنایی کامل داشته و در آثار خوید اشارههای فراوانی بدانها کردهاست .مقالۀ حاضر بر آن
(ص)2

است تا مهمترین اشارههای گوته را در دینوان شنرقی ن غربنی و درام حضنر محمند
بررسی کند و بکوشد از این راه ،به ارتباط وی با اسالم و قرآن پی ببرد.
پیشینۀ تحقیق

مشروح ترین تحقیق را کاتارینا ممزن با عنوان گوته و اسالم 3نگاشته و موضوعهای مختلف
دین اسالم را در آثار وی بررسی کردهاست .آنچه در ایران دربارۀ گوته نوشته شده ،یا ترجمۀ
آثار اوست یا نقد و تحلیل آنها .بدیهی است بیشترین مطالب دربارۀ دیوان شرقی ن غربی او
انتشار یافتهاست ،اما پژوهد مشروحی دربارۀ تأثیرپذیری وی از قرآن کریم به زبان فارسنی
وجود ندارد .برای نشاندادن این تأثیرپنذیری در مقالنۀ پنید رو ،بایند آن را در چهنارچو
آشنایی گوته با ادبیا فارسی و بهویژه اشعار حافظ بررسی کرد .برای اینن منونور ،نخسنت
نگاه کوتاهی به نحوۀ برخورد این شاعر آلمانی با ادبیا شرقی ،بنهخصنوص اد فارسنی و
اشعار حافظ ،میاندازیم.
.2آشنایی گوته با ادبیا فارسی و حافظ
در دوران قرون وسطی ،نگرشی منفی به دین اسالم بر جامعۀ اروپایی حاکم بنود .در دورۀ
روشنگری ،عقاید هومانیستی موجب شد تا ادیان دیگر نیز محترم شمرده شوند و اروپاییان
به اد و فلسفۀ شرق گراید ویژهای پیندا کننند (نن ::لدنددر .)218 :2001 ،در جرینان اینن
نهضت ،یوهان ولفگانگ فن گوته (1749ن ،)1832شاعر و نمایدنامهنویس و منتقد ادبیا
و هنر و محقق علوم طبیعی و نقاش آلمانی ،با شرق آشنا شد (ن ::زهافر9 :1999 ،؛ هتمنان و
 .2نام اصلی این اثر ،درام محمد)(Mahomet-Tragödieاست که درسرتاسر مقالۀ حاضر بهدلینل رعاینت احتنرام پینامبر
اکرم(ص) ،این اثر به نام درام حضر محمد(ص) آمده است .در بقیۀ موارد نیز گوته فقط به نام ایشان اشاره میکند و واژههای
«حضر » و «(ص)» را مؤلفان اضافه کردهاند.
3. Mommsen, Katharina (1965), Goethe und der Islam, Herausgegeben von: Peter
Anton von Arnim, Frankfurt am Main, Inselverlag.
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روبلن و توندرن .)79 :1387 ،وی در کنار مطالعۀ کتا های آلمانی زبان ،پیوسنته آثنار ملنل و
اقوام دیگر ،مثل مقاالتی از یوهان گوتفرید هدرددر ( )Johann Gottfried Herderدربنارۀ
تخت جمشید و هزاروی :شب را می خواند (ن ::لونر )26 :1971 ،و همچنین با اشنعار عنر
جاهلیت معروف به «معلقا سبع» 4آشنایی یافت .سرانجام در سال  1814منیالدی یعننی
هنگامی که  65سال داشت ،با ترجمۀ کامل دیوان حافظ اثر یوسف فُن هنامدر پورگشنتال

( ،)Josef von Hammer Purgstallشرقشناس اتریشی ،آشنا شد .مطالعۀ دیوان حافظ
گوته را مجذو این غزلسرای بزرگ ایران ساخت؛ آن گونه که تحت تنأثیر اشنعار وی و
نیز برای گریز از جنگ و اوضاع ناآرام آن زمان ،راهی سفری خیالی و بهگونهای معنوی به
دیار شرق ،به ویژه ایران ،میشود (ن ::بهجت .)7 :2005 ،باوجودیکه ترجمۀ هنامر ،ترجمنۀ
چندان دقیقی نبود ،گوته اذعنان منیدارد کنه «درون ماینۀ شنعر حنافظ» را بنهخنوبی در
کردهاست (حیدریان .)40 :1999 ،اثر اشعار حافظ بر گوته تا آن اندازه بود که موجب شند وی

به خلق بزرگترین مجموعه شعر خود به نام دیوان شرقی

ن غربی دست یازد (ن ::بهجنت،

 )110 :1378و بننرای در بهتننر ایننن شنناعر و نیننز ادبیننا و فرهنننگ ایننران ،مطالعننا
شرقشناسی اش را به طور وسیعی ادامه دهد .فهرست کاملی از آثار شرقشناسی که گوتنه
مطالعه کرده ،موجود اسنت (نن ::گوتنه23 :1379 ،نن .)32برخنی از اینن آثنار عبنار انند از:

محمد(ص) نوشتۀ کُنراد ادنگدلبدر اُلسندر ( ،)Konrad Engelbert Oelsnerزندگی حضنر
محمد(ص) نوشتۀ هانری دوبنولن ویلنیینه ( ،)Henri de Boulainvillersقنابوسنامنه،
گلستان سعدی و نیز مجموعههایی از مستشرقان بنام آن زمان.
گوته در دیوان شرقی ن غربی خود بید از همه ،از اشعار حافظ الهام گرفتهاست؛ عالوه
بر آن ،قرآن کریم نیز جایگاه ویژه ای در کتا او دارد .بورگنل ( ،)25 :1378اسنالمشنناس
سوئیسی ،می گوید« :دیوان ،عاری از مفاهیم و اصطالحا اسالمی نیست و در آن از هجنر و

قرآن و حضر محمد(ص) سخن میراند و شعری کامل از داستان اصحا کهف میآورد» .ممزن
 .4در عهد جاهلیت ،هفت قصنیده از هفت شاعر ،مقبول همنگان بود و بر اشعار دیگر شاعران رجنحان داشت؛ آنها را بنا آ طنال
نوشته و بر خانۀ کنعنبه آویخته بودند و بدین مناسبت «معلقا سنبع» نامیدهاند (ن ::البستانی)1870 ،؛ «گویند تسمیت اینن قصنائد
به «معلقا » از آنجاست که مانند گوهری گرانبها در گوش و ذهن شننوندۀ آن ،معلنق منیشندهاسنت» (دهخنندا« :1377 ،سنبعۀ
معلقا » و «معلقه»).
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( )264 :2001بر این نور است که این دیوان نمیتوانسنت بندون دیندگاه مثبنت گوتنه بنه
اسالم ،که از زمان جوانیاش شکل گرفته بود ،به وجود بیاید.

.3آشنایی گوته با اسالم و قرآن
گوته گراید زیادی به تحقیق دربارۀ ادیان مختلف داشت و کتا د قدیمیترین سندد نسنل
بشنر ( )Die älteste Urkunde des Menschengeschlechtsاثنر هدنرددر را دربنارۀ
یهودیان و آیین زردشتی خواند .او از عنفوان جوانی در کنار انجیل ،تورا را منیخوانند و
دربارۀ زبان عبری مطالعه میکرد .افزون بر اینن ،وی ترجمنۀ داویند فریندرید مدگدنرلین
( )David Friedrich Megerlinاز قرآن را خواند و آرزو میکرد که قرآن به زبان آلمانی
هم ترجمه شود (ن ::لدر .)227 :2001 ،او ترجمۀ مگرلین را که به نورش چندان دقیق نبود،
تغییر داد و بخشی از ترجمنۀ سنوره هنای ششنم و دهنم را از نسنخۀ التیننی قنرآن اثنر
لودویکوس ماراسیوس ( )Ludovicus Marracciusبر آن افزود .در سال  1772یعنی در
23سالگی ،بخشی از سورۀ ادنعام را ترجمه کرد و طی سالهای 1771ن 1772کنه قنرآن را
میخواند ،آیاتی از آن را جداگانه یادداشت میکرد .براساس این یادداشتها ،میتنوان پنی
برد که چه نوراتی از این کتا آسمانی برای گوته اهمیت داشته و در شکلگیری نگرش

وی به دین اسالم ،مؤثر بودهاست (ن ::ممزن179 :2001 ،ن .)181گوتنه زنندگینامنۀ پینامبر
نوشتۀ فرانسیس هنری تورپن ( )Francois Henri Turpinرا نیز خواند و در سال 1773
درام حضر محمد(ص) را نوشت که متأسفانه ناتمام باقی ماند و آنچه امروز از آن به جای
مانده ،شامل سه بخد میشود .1 :شعر آسمان پرستاره؛  .2نغمنۀ حضنر محمند(ص)؛ .3
قطعۀ نمایشی.
.4بررسی آثار گوته دربارۀ اسالم و قرآن و پیامبر اکرم

(ص)

اکنون به بررسی دقیق آثار گوته دربارۀ آیا قرآن کریم و اسالم و نینز شخصنیت واالی
پیامبر گرامی میپردازیم .برای این منوور ،نخست قطعههای طوالنی و سپس اشعار کوتاه
دیوان شرقی ن غربی را شرح میدهیم .سرآغاز درام حضر محمد(ص) ترجمهای بسیار آزاد
از آیا 76ن 79سورۀ ادنعام است که با عنوان «آسمان پرستاره» نوشته شده و اینگونه آغاز
میشود:
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آسمان پرستاره
احساس جان خود را نمیتوانم با شما در میان بگذارم...
چه کسي؟ به راستي چه کسي گوش خود را به روي آنکه
التماس ميکند ميبندد؟
و نگاه خود را از آن چشمي که تمنا ميکند ،برميگیرد؟
بنگر! خدای سعاد  ،آن ستارۀ مهربان ،به سوی باال نگاه میکند.
تو سرور من و خدای من باش!
او با لطف به من اشاره مینماید.
بمان! بمان! آیا تو نگاهت را از من برمیگیری؟
از چه رو آن را که خود را پنهان میکند دوست داشته باشم؟ (گوته؛ به نقل از ممنزن:1965 ،

.)59
در ابیا باال ،شاعر به آیۀ  76سورۀ ادنعام اشاره کردهاست« :فَلَمَّا جَنَّ عَلَیهد اللَّیلُ رَأى کَوْکَبناً
قالَ هذا رَبِّی فَلَمَّا أفَلَ قالَ ال أُحدبُّ اآلفدلدینَ»؛ یعنی :هنگامى که (تاریکى) شب او را پوشانید ،ستارهاى
مشاهده کرد ،گفت :این خداى من است اما هنگامى که غرو کرد ،گفت :غرو کنندگان را دوست
ندارم!

گوته در ادامۀ شعر خود میگوید:
آه ای ماه! برکت از آن تو باد! ای راهنمای ستارگان!
تو سرور من باش! تو خدای من باش!
تو راه را روشن میسازی
رها مکن! مرا در ظلمت رها مکن!
مگذار که من با قوم خطاکار خطا کنم.
ای خورشید! از برای تو ای نور فروزان
قلب پرسوز من خود را قربانی میکند
تو سرور من باش! تو خداي من باش!
اي که همهچیز را ميبیني ،هدایتم فرما!
آیا تو نیز افول میکنی ای باشکوه!
تاریکی ژرف ،مرا در بر میگیرد (همان).
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این ابیا  ،از آیا  77تا  78سورۀ ادنعام الهام گرفته شدهاست« :فَلَمَّا رَأى الْقَمَرَ بازدغاً قالَ
هذا رَبِّی فَلَمَّا أفَلَ قالَ لَئدنْ لَمْ یهْددندی رَبِّی لَأکُونَنَّ مدنَ الْقَوْمد الضَّالِّینَ .فَلَمَّا رَأى الشَّمْسَ بازدغَةً قنالَ
هذا رَبِّی هذا أکْبَرُ فَلَمَّا أفَلَتْ قالَ یا قَوْمد إنِّی بَردیءٌ مدمَّا تُشْردکُونَ»؛ یعنی :و هنگامى که ماه را دیند
که (سینۀ افق را) مىشکافد ،گفت :این خداى من است اما هنگامى که (آن هم) غرو کرد ،گفت:
اگر پروردگارم مرا راهنمایى نکند ،مسلماً از گروه گمراهان خواهم بود .هنگامى که خورشید را دید
که (سینۀ افق را) مىشکافت ،گفت :این خداى من است .اینن (کنه از همنه) بنزرگتنر اسنت! امنا
هنگامى که غرو کرد ،گفت :اى قوم! من از شری:هایى که شما (براى خدا) مىسازید ،بیزارم!

سرانجام ،شاعر آلمانی ،اینگونه شعرش را به پایان میرساند:
آه ای قلب عاشق من! در مقابل خالق بهپا خیز!
تو سَروَر من باش! تو خدای من باش!
ای که همه را دوست داری
ای که عشقت شامل حال همه است
ای تویی که خورشید را ،ماه را ،ستارگان را،
زمین و آسمان را و مرا نیز آفریدی (همان).
ابیا پایانی ،به آیۀ  79سورۀ ادنعام و نیز آیۀ  33سنورۀ انبینا اشناره دارد« :اننی وَجَّهْنتُ
وَجْهدی لدلَّذدی فَطَرَ السَّموا د وَاألرْضَ حَندیفاً وَما أنَا مدنَ الْمُشْردکدینَ»؛ یعنی :من روى خود را به سوى
کسى کردم که آسمان ها و زمین را آفریده؛ من در ایمان خود خالصم؛ و از مشرکان نیستم« .وَهُنوَ
الَّذی خَلَقَ اللَّیلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ»...؛ یعنی :او کسى است که شب و روز و خورشید و ماه را
آفرید.
(ع)

در شعر گوته ،حضر ابراهیم که در جستوجوی خداوند در مواهر طبیعنت اسنت ،بنا
ستاره و ماه و خورشید مناظره میکند و سرانجام فراتر از همۀ آنها ،خداوند را مییابند و بنه
وحدانیت او ایمان می آورد .ممزن می گوید« :در شعر آسنمان پرسنتاره نینز دوبناره «دیننداری در
طبیعت» گوته با تصورا اسالمی هماهنگ شدهاست .گوته اعتقادش را مبنی بر اینکه انسان بایند از
تکثر مواهر طبیعت رها گشته و به شناخت خداوند واحد برسد ،در تمثیل قرآن یافتهاست» (همان).

دومین بخد درام حضر محمد(ص) قطعۀ شعری است به نام «نغمۀ محمد(ص)» که در
شکل نخستین آن یعنی همانگونه که گوته در سال  1773سروده ،از زبان حضر علی

(ع)

و حضر فاطمه(س) نقل شدهاست ،ولی امروزه آن را در برخی از مجموعهها بدون ذکر نام
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این دو حضر میآورند (ن ::همان49 :ن52؛ ویزه182 :1971 ،ن.)184
نغمۀ حضر محمد
حضر علی(ع):

(ص)5

بنگرید چشمۀ صخرهها را
شادا چون نگاه ستارهها
بر فراز ابرها

حضر فاطمه(س):

تغذیه میکردند جوانیاش را
ارواح نی...:
آن نوجوان سرزنده
با شادابی از میان ابرها

حضر علی(ع):

بر روی صخرههای مرمرین میلغزد...
و با گامهای پیشوایانه و زودهنگام خود
چشمههای برادرش را با خوید میبرد
در نشیب دشت

حضر فاطمه(س):

گلها در زیر گامهاید میشکفند
و سبزهزار از دم او جان مییابد (گوته؛ به نقل از ویزه182 :1971 ،ن.)183

مصرع «و سبزهزار از دم او جان مییابد» میتواند الهامگرفته از آیۀ  24سورۀ انفال باشد« :یا أیهَا الَّنذینَ آمَنُنوا
اسْتَجیبُوا لدلَّهد وَلدلرَّسُولد إذا دَعاکُمْ لدما یحْییکُم»؛ یعنی :اى کسانى که ایمان آوردهایند! دعنو خندا و پینامبر را
اجابت کنید هنگامى که شما را به سوى چیزى میخواند که شما را حیا میبخشد .آیۀ مذکور بنه صنراحت
میگوید که دعو اسالم ،دعو به حینا و زنندگی اسنت در همنۀ زمیننههنای معننوی و منادی (نن::
مکارمشیرازی .)128/7 :1375 ،گوته در ادامه میگوید:
و باوجوداین ،درههای سایهدار

حضر علی(ع):

و گلهایی که با غمزه
به دور پاهاید میپیچند
او را از رفتن بازنمیدارند (همان.)183 :

 .5متن اصلی این نغمه به زبان آلمانی اینگونه آغاز میشود:
Seht den Felsenquell / Freudehell, / Wie ein Sternenblick! / Über Wolken /
Nährten seine Jugend / Gute Geister, / Zwischen Klippen / Im Gebüsch (Goethe in:
Wiese, 1956: 182).
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(ص)

در آیا فراوانی از قرآن به کارشکنیها و مشکالتی اشاره شدهاست که دشمنان اسالم بر سنر راه پینامبر

ایجاد میکردند؛ ازجمله در آیۀ  45سورۀ اعراف« :الَّذینَ یصُدُّونَ عَنْ سَبیلد اللَّهد وَیبْغُونَها عدوَجناً وَهُنمْ بدناألخدرَ د
کافدرُونَ» ،یعنی :همانها که (مردم را) از راه خدا بازمىدارند ،و (با القاى شبها ) میخواهند آن را کن ومعنو
نشان دهند؛ و آنها به آخر کافرند .شاعر آلمانی در ادامه میگوید:
حضر علی(ع):
حضر فاطمه(س):

مسیر او مانند راهی مارپیچ
در سینۀ دشت به جلو میرود
جویبارها خود را به او ميسایند و به او ميپیوندند
اکنون او نقرهفام در پهناي دشت به پید ميرود
و دشت از او تلؤلؤ مییابد

حضر علی(ع):

و جویبارها از کوهستان
و رودها از دشت
غریو شادی برمیآورند و میگویند:

هر دو با هم:

ای برادر!
ای برادر! برادرهایت را نیز با خود ببر،
نزد پدر پیر خوید

حضر فاطمه(س):

نزد اقیانوس جاویدان
که با آغوش باز
در انتوار ماست...
همه بیایید!
حال ،او باشکوهتر وسعت مییابد

حضر علی(ع):

نسلی کامل آن بزرگزاده را روی دست باال میبرد
و با پیروزی بر دیارها نام مینهد...
و او اینسان برادران خوید را

حضر فاطمه(س):

گنجینههای خوید
و فرزندان خوید را
سرشار از شادمانی

هر دو با هم:

به نزد خالق چشمانتوار
و فراسوی قلبد میبرد (همان.)184 :
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ابیا پایانی این نغمه میتواند الهامپذیرفته از آیۀ  156سورۀ بقره باشد« :إنَّا لدلَّهد وَ إنَّا إلَیهد

راجدعُونَ؛ یعنی :ما از آن خداییم و به سوی او بازمیگردیم» .چشمهای که در این شعر توصنیف
می شود ،درحقیقت نماد حضر محمد(ص) است که پا و زالل از صخرهها و فنراز ابرهنا
جاری میشود و این داللت بر دعو آسمانی وی مینمایند .اینن چشنمه ،رود خروشنانی
میشود و همهجا را آباد می گرداند و سرانجام به آغوش اقینانوس بنزرگ منیپیونندد کنه
مهمترین ویژگی آن همانا جاودانگی است .بهراستی ،اینن نغمنۀ سراسنر سنتاید و مندح
حضر محمد(ص) ،از زبان یکی از بزرگ ترین سخنوران آلمان یعنی گوته بیان شدهاست و
بیهوده نیست که کاتارینا ممزن ( )49 :1956آن را «شعر ستایشی» مینامد.
.5قطعۀ نمایشی حضر محمد

(ص)

(ص)

سومین بخد این درام ،قطعۀ نمایشی است که مشتمل بر گفتوگوی حضر محمد

بنا

دایهشان ،حلیمه ،است .وجود پیامبر گرامی و تنهایی در خلو شب ،برخورد ایشان با حلیمنه
و نیز بتپرستی ،رخدادهای تاریخیای هستند که زمینۀ مکالمنۀ بنین حضنر محمند(ص) و
دایهشان را در این قطعۀ نمایشی فراهم آوردهاند .براساس منابع تناریخی ،حلیمنۀ سنعدیه در
پن سال نخست زندگانی پیامبر(ص) از ایشان نگهداری کرد و در تربیت و پرورششان کوشنید
(ن ::سبحانی)67 :1375 ،درحالیکه در این نمایدنامه ،ظناهراً گوتنه بنه مقطعنی از زنندگانی
پیامبر(ص) اشاره می کند که کودکی را پشت سر گذاشته و جوان بالغی بنودهانند .اینن قطعنه،
اینگونه آغاز میشود:
حلیمه :محمد!
(ص)

حضر محمند  :حلیمنه! آه کنه او بایند در حنین اینن احساسنا آسنمانی ،منرا
آزردهخاطر سازد! تو را با من چه صحبتی است حلیمه؟
حلیمه :پسر عزیزم! مرا نگران مکن .از طلوع خورشید تاکنون در جستوجنوی تنوام.
جوانی و شادابی خود را در معرض خطرهای شب قرار مده ...چگونه تنها در این دشت
هستی ،که هیچ شبی از دستبرد راهزنان در امان نیست.
حضر محمد(ص) :من تنها نبودم! خداوند ،ر من ،با صمیمیت نزد من آمده بود.
حلیمه :آیا تو او را دیدی؟
حضر محمد(ص) :آیا تو او را نمیبینی؟ او کنار هر چشمۀ آرام و در زینر هنر درخنت

 /66بررسی تحلیلی درونمایههای قرآنی در آثار یوهان ولفگانگ فُن گوته

شکوفا و در گرمای محبتد با من روبهرو میشود .آه! چقدر سپاسگزار اویم .او سنینۀ
مرا گشود و پوستۀ سخت قلب مرا برداشت تا نزدیکی او را حس کنم.
حلیمه :تو خوا می بینی! آیا ممکن است که سینۀ تو گشوده شده باشد و تو همچنان
زنده باشی؟( ...گوته؛ به نقل از ممزن .)62-61 :1965

عبار «او سینۀ مرا گشود» به آیۀ  1سورۀ انشراح اشاره میکند« :ألم نشرح ل :صدرک»؛

یعنی :آیا ما سینۀ تو را گشاده نساختیم؟ برخی گفتهانند کنه منونور از «شنرح صندر» همنان
حادثه ای است که در طفولیت یا جوانی پیامبر(ص) واقع شد که فرشنتگان آسنمان آمدنند و
سینۀ او را شکافتند و قلبد را بیرون آوردند و شستند و آن را از علنم و دانند و رأفنت و
رحمت پر کردند (ن ::سیوطی363/6 :1404 ،؛ فخنررازی .)2/32 :1420 ،متن به ترتیب زیر ادامه
مییابد:
حلیمه :خدای تو کیست؟ هبل یا ألفَتاس؟
حضر محمد(ص) :آه! از این قوم بیچاره و بدبخت که رو به سنگها آواز سر میدهد:
من ترا دوست دارم! و رو به گدل می گوید :تو حافظ من باش! آیا آنها گوشنی بنرای
شنیدن دعا دارند؟ آیا آنها دستی برای یاریرسنانی دارنند؟ (گوتنه؛ بنه نقنل از ممنزن،
.)62 :1965

این جمال برگرفته از آیا  72و  93سورۀ شعرا است« :قال هَلْ یسْمَعُونَکُمْ إذْ تَدْعُونَ»
یعنی :گفت آیا هنگامى که آنها را میخوانید ،صداى شنما را منیشننوند؟! «مدنن دُوند اللَّنهد هَنلْ
ینصُرُونَکُمْ أوْ ینتَصدرُونَ»؛ یعنی :معبودهایى غیر از خدا؟! آیا آنها شما را یارى میکنند ،ینا کسنى

به یارى آنها میآید؟ و در ادامه نیز میخوانیم:
حضر محمد(ص) :آنکه در وجود سنگ هسنت و آنکنه پیرامنون گدنل منیچرخند،
صدای مرا میشنود ،قدر او بس بزرگ است...
حلیمه :آیا خداوندد تو همراهی ندارد؟
حضر محمد(ص) :آیا اگر او همراهی داشت ،میتوانست خدا باشد؟ (همان).

در این بخد ،گوته به یکتایی و وحدانیت خدا و اینکه او در محدودۀ مکان نمیگنجد،
اذعان دارد ،که اشاره به آیۀ  63سورۀ نمل دارد« :أمَّن یهْددیکُمْ فدی ظُلُمَا د الْبَنرِّ وَالْبَحْنرد وَمَنن
یرْسدلُ الرِّیاحَ بُشْرًا بَینَ یدَی رَحْمَتدهد أإلَهٌ مَعَ اللَّهد تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا یشْردکُون»؛ یعنی :یا کسى که شما را
در تاریکیهاى صحرا و دریا هدایت میکند ،و کسى که بادها را بهعنوان بشنار پنید از ننزول
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رحمتد مى فرستد؛ آیا معبودى با خداست؟! خداونند برتنر اسنت از آنچنه بنراى او شنری :قنرار
مىدهند.
حلیمه :پس منزل او کجاست؟
حضر محمد(ص) :همهجا
حلیمه :پس این یعنی هیچجا .آیا تو دستهایی داری که او را که در همهجا گسنترده
شده ،در آغوش بگیرد؟
حضر محمد(ص) :آری! دستهایی نیرومندتر و مشتاقتر از این دسنتهنا کنه بابنت
محبتت ،از تو تشکر میکنند (همان.)63 :
این جمال به آیا  4سورۀ حدید و  142سورۀ بقره اشناره دارد« :هُنوَ مَعَکُنمْ أیننَ منا
کُنْتُمْ»؛ یعنی :هر جا باشید ،او با شماست .و «قُل لدلّهد الْمَشْردقُ وَالْمَغْرد ُ»؛ یعنی :بگو مشرق و مغر

از آند خداست  .در ماجرای تغییر قبله از قدس به کعبه ،اینن شنبهه را یهودینان و منافقنان
مطرح کردند که مسلمانان از حق ،ادعنراض کنردهانند؛ چراکنه ایشنان فقنط قبلنۀ حنق را
بیتالمقدس می پنداشتند .در پاسخ به این اعتراض ،آیۀ مزبور نازل شد که همۀ سَمْتها از
آند خداست و اصالً اوست که آن جهت ها را قبله قرار دادهاسنت (نن ::جنوادیآملنی:1378 ،

 .)285/7ممزن ( )48 :1965که پژوهد های وسیعی دربارۀ گوته و ارتباطد با اسالم انجنام
دادهاست ،مینویسد:
این سه بخد [منوور ،قسمتهای ناتمام درام حضر محمد

(ص

اسنت ،،مهنمتنرین

ستایشی را که تاکنون ی :شاعر آلمانی به بنیانگذار اسالم عرضنه کنردهاسنت ،بنه
تصویر می کشد .دربارۀ عوامل اصلی که سبب عالقۀ گوته به اسالم شده ،میتوان به
سه موضوع اشاره کرد )1 :شخصیت حضر محمند(ص) و آگناهی ایشنان از رسنالت
خوید در جایگاه پیامبر خدای یگانه؛  )2آموزۀ اصلی اسالم یعنی وحندانیت خداونند؛
 )3دعو انسان ها به اینکه قدر مطلق و مهربانی خداوند را در طبیعنت بشناسنند و
در این دنیا ن که مسیحیاند آن دوره« ،دشت بدبختی»اش مینامیدند ن تالش کننند و
کارهای نی :انجام دهند.
.6مقالۀ حضر محمد

(ص)

دومین بخد طوالنی ،نوشتاری است که گوته در «یادداشتها و مقاال » دیوان با عننوان
«حضر محمد(ص)» آورده است .در آن نوشتار ،به دو موضوع پرداخته شندهاسنت؛ نخسنت
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توصیف کوتاهی از پیامبر(ص) و سپس شرح مفصلی دربارۀ قرآن .بهدلینل اینکنه تمنام آن
مقاله در این مجال نمی گنجد ،فقط بخد هایی را که اشارۀ مستقیم به قرآن دارد ،توضیح
میدهیم.
در قسمت نخست ،گوته ( )145 :1981پیامبر(ص) را «فردی بسیار واالمقام» دانسته و سپس
این موضوع را مطرح کرده که ایشان بر این امر پافشاری کرده که پیامبر است ،نه شاعر ،و
اذعان میدارد که قرآن را « باید قانون الهی بدانیم و ننه کتنا بشنری کنه بنرای خوانندن ینا
سرگرمی است» (همنان) .گوته در اینجا به آیۀ  41سورۀ حاقه اشاره دارد« :وَمَا هُوَ بدقَوْلد شَناعدر

قَلدیالً مَا تُؤْمدنُونَ»؛ یعنی :و گفتۀ هیچ شاعرى نیست ،اما شما کمتنر ایمنان منیآوریند .بنه نونر
خرمشاهی ( )8 :1372در قرآن «جوهر شعری بسیار است ،یعنی بیان ظرینف و مجنازی و اننواع
استعاره ها و تمثیال و تشبیها هنری .همچنین آیا موزون قرآن نیز از ی:صند فقنره بیشنتر

است .با وجود همۀ اینها ،قرآن شعر نیست» .ممزن ( )171 :2001یکی از دالیل اصلی تحسین
گوته را از قرآن ،ارزش ویژۀ زبانی آن می داند؛ البته بدیهی است که گوته در جایگاه شاعر،
بر زبان و بالغت آیا قرآن تأکید دارد.
یکی از نکا بارز مقالۀ گوته که نور قاطعانۀ این شاعر آلمانی دربنارۀ کتنا آسنمانی
قرآن را بیان میکند ،این است« :کتابی که هرگناه بنه سنران آن منیروینم ،انسنان را از خنود
می گریزاند ،امنا سنپس جنذ منیکنند و بنه شنگفتی وامنیدارد و سنرانجام احتنرام انسنان را

برمیانگیزد» (گوتنه؛  .)146 :1981اکنون به اشارا کوتاه گوته دربارۀ اسالم میپنردازیم .وی
در حکمتنامۀ دیوان میگوید:
این دیوانگی است که هرکس برای خود
عقیدۀ خاص خوید را میستاید!
اگر اسالم« ،تسلیم در برابر خداوند» باشد
همۀ ما به اسالم زندهایم و به اسالم میمیریم (همان.)59 :

این سروده و نیز سرودۀ بعدی که کلیدیترین گفتار گوته هستند ،نماینانگر دلبسنتگی
بسیار وی به دین اسالم است ،بهگونه ایکنه برخنی از متفکنران و بنهوینژه اندیشنمندان
مسلمان ،آن را محملی برای مسلمان شدن این شاعر شهیر آلمانی میپندارند؛ هرچند این
تفکر مطابق واقع نیست .این ابیا به آیۀ  32سورۀ روم اشاره دارد« :مدنَ الَّذینَ فَرَّقُوا دیننَهُمْ
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وَکانُوا شدیَعاً کُلُّ حدزْ بدما لَدَیهدمْ فَردحُونَ»؛ یعنی :از کسانى که دین خود را پراکننده سناختند و بنه
دستهها و گروهها تقسیم شدند! و (عجب اینکه) هر گروهى به آنچنه ننزد آنهاسنت( ،دلبسنته و)

خوشحالاند .و همچنین آیۀ  19سورۀ آلعدمران« :إنَّ الدِّینَ عدنْدَ اللَّهد األسْالمُ»؛ یعننی :دینن در

نزد خدا ،اسالم (و تسلیم بودن در برابر حق) است .گوته در منوومۀ دیگری از دینوان شنرقی ن
غربی خود ،اینچنین آوردهاست:
دربارۀ اینکه قرآن جاودانی است،
پرسد نمیکنم
و اینکه آیا قرآن خلق شده،
این را نمیدانم
اما به این موضوع که قرآن سرآمد همۀ کتا هاست
بهعنوان وظیفۀ ی :مسلمان ،اعتقاد دارم (همان.)92 :

این اشعار به آیۀ  9سورۀ حجر اشاره دارد« :إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإنَّا لَهُ لَحافدوُونَ»؛ یعنی :ما
قرآن را نازل کردیم ،و ما بهطور قطع نگهدار آنیم .و نیز آیۀ  48سورۀ مائده« :وَأنْزَلْنا إلَینَ:
الْکدتا َ بدالْحَقِّ مُصَدِّقاً لدما بَینَ یدَیهد مدنَ الْکدتا د وَمُهَیمدناً عَلَیهد»؛ یعنی :و این کتا [= قنرآن ،را بنه

حق بر تو نازل کردیم ،درحالىکه کتب پیشین را تصدیق میکند ،و حافظ و نگاهبان آنهاست .از
دیدگاه این شاعر آلمانی ،قرآن سرآمد همۀ کتا های پیشین و حافظد همۀ آنهاست .گوته
در شعری با عنوان «پیامبر سخن میگوید» کامالً صریح به آیۀ  15سورۀ ح اشاره میکند:
«مَنْ کانَ یوُنُّ أنْ لَنْ ینْصُرَهُ اللَّهُ فدی الدُّنْیا وَاآلخدرَ د فَلْیمْدُدْ بدسَبَب إلَى السَّماءد ثُنمَّ لیقْطَنعْ فَلْینْوُنرْ
هَلْ یذْهدبَنَّ کَیدُهُ ما یغیظُ»؛ یعنی :هرکس گمان میکند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخر یارى
نخواهد کرد (و از این نور عصبانى است ،هر کاری از دستد ساختهاست بکند) ،ریسنمانى بنه سنقف
خانۀ خود بیاویزد ،و خود را حلق آویز و نفس خود را قطنع کنند؛ ببینند آینا اینن کنار ،خشنم او را
فرومىنشاند؟! شعر گوته ،چنین است:
پیامبر سخن میگوید
آیا کسی خشمگین است که خداوند دوست داشته
حمایت و سعاد را از آند حضر محمد(ص) نماید؟
او باید به محکمترین ستون سرسرای خانهاش
طنابی آویزان کند و خود را با آن حلقآویز کند
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(آنگاه است که) او حس خواهد کرد خشمد فروکد میکند (همان.)54 :

مشرکان مکه بر این باور بودند که دینى که پیامبر اکرم(ص) آورده ،دروغین اسنت؛ لنذا
دعوتد گسترش نمی یابد .ولى وقتى اسالم گسترش یافت ،چنان برایشان غیرمنتور بنود
که سخت به خشم آمدند .خداوند در این آیه ،مشرکان را نکوهد میکند و میفرماید یاور
او خداست و برای همین خشم ایشان پایان نمیپذیرد ،ولو خود را خفه کنند (ن ::طباطبایی،

 .)496/14 :1417گوته در سرودۀ دیگری با عنوان «تعویذ» چنین میسراید:
شرق از آن خداوند است
غر از آن خداوند است
سرزمینهای شمال و جنو
در صلح دستان او آرامد گرفتهاند...
او ،یگانه عادل،
حق را برای همه میخواهد
باشد که از صد اسم او
این نام بید از همه ستاید شود...
اشتباه ،مرا به گمراهی میکشاند
اما تو مرا نجا میدهی
چه به هنگام کردار و چه به هنگام گفتار
تو مرا راهنما باش! (گوته.)12 :1981 ،

بیت نخستین این سروده ،اشاره به آیا  115و  142سنورۀ بقنره دارد« :ولدلّنهد المَشنردق وَ

المَغر »؛ یعنی :مشرق و مغر از آند خداست .با افزودن بیت دوم به این آیه ،گوته چهار جهنت
اصلی را در شعر خود آورده و بدین ترتیب اظهار میدارد که تمام جهان در ید قدر خداونند
است .نکتۀ جالب توجه آن است که وی از این دوبیتی ،که براید بهراستی مانند تعویذ بنود،
دو نسخه با خطی خوش و تذهیبی زیبا تهینه کنرده بنود .هنگنامی کنه دوسنتد ،گوسنتاو
اشتیکل ( ،)Gustav Stickelکه برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ شرقشناسی عازم فرانسه بود،
برای وداع نزد او میآید ،گوته یکی از این نسخهها را به او میدهد و منیگویند« :اینن را بنه
دوستان من در پاریس نشان دهید .این درهای بسیاری را بر روی شما باز خواهد کرد» (گوته؛ به نقل
از ممزن.)413 :1965 ،
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ابیا میانی ،الهام گرفته از اشار قرآنی به اسماء حسنی است؛ گرچنه در آینا قنرآن
اشاره ای به تعداد اسماء حسنى نشده ،از ظاهر آیۀ  8سورۀ طه (اللَّهُ ال إلهَ إال هُوَ لَهُ األسْنماءُ

الْحُسْنى؛ یعنی :خدا که جز او معبودى نیست ،براى او است اسماء حسننى) و امثال آن برمىآیند
که هر اسمى در عالم که از لحاظ معننایی بهتنرین اسنم هنا باشند ،از آند خداسنت ،پنس
نمى توان اسماء حسنى را شمرد ،زیرا کماال او نامتناهی است؛ گرچه از پنارهای احادین
استفاده میشود که این اسامی  99تاست که در قرآن ذکر شده ،مانند روایتی از ابنعبناس
که می گوید پیامبر فرمود« :لله تسعة و تسعون اسماً من احصاها دخل الجنه وهی فنی القنرآن»
(طبرسی78 :1372 ،؛ سیوطی)148/3 :1404 ،؛ یعنی برای خدا  99اسم است که هرکس آنها را
بشمارد ،داخل بهشت میشود و این اسما در قرآن کریم هست؛ «ولى آن مقدارى که در خود
قرآن آمده 127 ،اسم است» (طباطبایی .)466/8 :1417 ،نکتۀ جالب توجه آن است کنه گوتنه از
میان نامهای خداوند ،بر اسم «عادل» تأکید بیشتری دارد .آثنار وی نشنانگر آن اسنت کنه
دربارۀ مفهوم عدالت بسیار اندیشه کرده و پید از آشنایی با این اسامی صندگانه ،عبنار
«خدا عادل است» را سخنی تسلیبخد از دین اسالم میشناختهاسنت (نن ::ممنزن:2001 ،
.)306
.7نتیجه
در این پژوهد ،نحوۀ تعامل گوته با مفاهیم قرآنی و پرداختن وی به موضوعا اسنالمی
بررسی شد .این شاعر آلمانی ،اشارا فراوانی به قرآن و اسالم و پیامبر اکرم(ص) ،بهویژه در
درام حضر محمد(ص) و دیوان شرقی ن غربی خوید کردهاست که بنه ذکنر مهنمتنرین
آنها بسنده کردیم .نتای حاصل از این بررسیها ،به شرح زیر است:
گوته نهفقط قرآن را میشناخت ،که آن را قبول داشت و تأیید منیکنرد .وی آیناتی از
قرآن را ترجمه کرد .برخی از اشعار او ترجمنۀ مسنتقیم از قنرآن اسنت و دسنتهای دیگنر
الهامگرفته از این کتا آسمانی مقدس .تأثیرپذیری گوته از اسالم و تصدیق این آیین تنا
اندازهای است که سخناند گاهی در خواننده این گمان را تقویت میکند که گوته مسلمان
است؛ اگرچه این امر صحت نندارد .بنارزترین نموننۀ سنخنان اینن اندیشنمند آلمنانی در
حکمتنامۀ دیوان شرقی ن غربی آمدهاست .شخصیت نبی مکرم اسالم و احترام به ایشان
موجب شد گوته درام حضر محمد(ص) را بنویسد .ستاید و تکریم او از پینامبر اکنرم در
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این درام ،بهویژه در «نغمۀ حضر محمد(ص)» به منتها درجۀ خود میرسد.
مروری بر زندگانی گوته نشان میدهند کنه او صنفا برجسنتهای داشنت کنه وی را
نه فقط نویسنده و شاعر ،بلکه انسانی واال و شخصیتی ممتاز در جهنان سناختهاسنت .اینن
نکته بسیار حائز اهمیت است که گوته با داشتن چنین ویژگیهایی ،دربارۀ قنرآن و اسنالم
مطالعه و تفحص میکرده و بیش :نگرش بسیار مثبت وی به دین اسالم ،بر نویسندگان
و محققان بعد از او تأثیرگذار بودهاست.
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