
  نقد و نظر
  ترجمة ديوان حافظ به زبان عربي

  »غاني شيرازأ«
  

*سيدمحمد حسينيدكتر                      

  چكيده 
يك پرسش كهن از ديرباز، انديشة پژوهشگران، اديبان و انسانهاي كنجكاو را بـه  

  شود شعر را به زباني ديگر ترجمه كرد؟آيا مي: خود سرگرم داشته بوده است كه
ه، چنين پيداست كه تا نيمه دوم قرن دوم هجري، دانشمندان جهـان در ايـن بـار   

يكي از دانشمندان اسالمي سدة دوم و سوم هجري، نخستين . اندسخني دانشورانه نگفته
عمـروبن بحرالجـاحظ از مـردم    . بار درباره ترجمه و مسائل آن، گفت و گو كرده اسـت 

بصره، دانشمند بزرگي است كه با كنجكاوي و ژرفنگري به كنكاش در اين موضـوع رو  
  .كندا دربارة مسائل ترجمه بيان ميآورد و ديدگاههاي روشن خود رمي

هاي زيبا و شايسته در اين راستا، برگردان غزليـات خواجـه حـافظ    يكي از نمونه
ابراهيم امين الشَّـواربي در ترجمـة غزليـات حـافظ، گرچـه      . شيرازي به زبان تازي است

اي لغزشها گشته، ولي بر روي هم وي در اين كار سـترگ، بـه راسـتي موّفـق     دچار پاره
  .بوده و توانايي و هنر ادبي خود را نشان داده است

  :كليد واژه

شعر، ترجمه، الجاحظ، ديوان حافظ، طه حسين، الشَّواربي، أغاني، شـيراز، يزيـد   
  .پسر معاويه
  
 
  

                                                      
 .گاه عالمه طباطبائيدانش استاد *
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  )به جاي مقدمه(بخش نخست 

الدين محمـد حـافظ شـيرازي بـه زبـان      ديوان شمس 1944نخستين بار در سال 
ديوان حافظ، دكتر ابـراهيم امـين الّشـواربي يكـي از تحصـيل       مترجم. عربي ترجمه شد

مصري است كه رشتة زبان و ادبيات فارسي را در مصر و انگلستان خوانـده و   يهاكرده
م  1943در بازگشـت از ايـران در سـال    . سپس براي تكميل زبان فارسي به ايـران آمـد  

رساله دكتري خود با عنـوان   ترجمة ديوان حافظ را براي بيشتر آماده گشتن براي نوشتن
آغـاز كـرد و در واقـع، پـژوهش دربـارة      » ايرانحافظ الشيرازي شاعر الغناء و الغزل في«

اوضاع اجتماعي، فرهنگي و سياسي حافظ را به عنوان رسالة دكتـري   و زندگينامه حافظ
أغـاني شـيراز صـص    (خود به دانشكدة ادبيات دانشگاه ُفـؤاد اول مصـر، پيشـنهاد كـرد     

7،14.(  
در  –چنان كه يـاد شـد    -م  1944الشّواربي پس از دفاع از رسالة خود، در سال 

همزمان دو ناشر بـه چـاپ ايـن رسـاله روي     . مصر در شهر قاهره آن را به چاپ رسانيد
  :آوردند

  .مطبعةُ َلجنةِ التّأليف و الترجمة و النَّشر، القاهرة -2. مطبعة المعارف و مكَتبتُها -1
أغـاني  «هر دو ناشر اين كتـاب را بـا نـام    ). ق 1323 – 1324= ( 1944 – 1945

حافظ الّشيرازي اتمطبعة لجنة. اند، چاپ كرده»شيراز، أوغَزَلي...  
  :اين ديوان را در دو جلد و با تصوير آورده و پس از نام ديوان، افزوده است

ةٍ وافيةٍ عن الّشاعرِ و ديوانه، إبراهيم أمـينُ  َترجمها لأَولِ مرّةٍ عن أصلها الفارِ سي مع مقدم«
كتابشناسي حافظ، مهرداد نيكنـام،  : نيز بنگريد). (اعرابگذاري از نگارنده است( »الشَّواربي

ايـرج افشـار،   . 148، 140صـص   1367، تهـران  )چاپ اول(انتشارات علمي و فرهنگي 
، 4ش  4ج » روزگار نـو «، ترجمة عربي ديوان حافظ، 764: 1ي، جسفهرست مقاالت فار

81-78.(  
پيش از پرداختن به نقد و نظر دربارة اين ترجمه، بجا است دربـارة ايـن پرسـش    

شود شعر را، با همان ويژگي هنري كـه در آن هسـت، بـه زبـاني ديگـر      آيا مي: كهن كه
  .ترجمه كرد؟، به كوتاهي سخني گفته شود
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رگ بصره در قـرن دوم و  اديب و دانشمند بز) هـ 150-255(گويا جاحظ بصري 

افالطون . سوم هجري، نخستين دانشمند اسالمي است كه در اين راستا سخن گفته است
و ارسطو از دانشمندان يوناني و از دانشمندان ايراني، ابونصر فارابي و ابـوعلي سـينا كـه    

ا هاي آن دو فيلسوف يوناني راند و در نظريات خود، ديدگاهشعر اظهار نظر كردهدربارة 
تلخـيص  (انـد  برگردان شعر، از زباني به زبان ديگـر، چيـزي نگفتـه   اند، دربارة نيز آورده

، تحقيـق محمـد سـليم    )هــ  520-595(الشعر، أبوالوليدبن رشد كتاب أرسطو طاليس في
؛ أرسـطوطاليس، فـنّ الشـعر، ترجمـة     171-175صـص،  ) جوامع الّشعر للفارابي(سالم؛ 

ابـن  ... فاء، ألبـي علـي   فنّ الشعر من كتـاب الشـ  (به عربي؛  عبدالرحمن بدوي از يوناني
كه دربارة مسائل ترجمه و چند و چـون آن، انديشـيده و ژرف    ).159-198ص ص) سينا

. آورده اسـت » الحيـوان «انديشي خود دربارة هنر ترجمه را در بخش نخست كتاب خود 
دانشـمندي اسـت كـه بـه     جـاحظ نخسـتين   : شايد بتوان گفت كه). 74-82 :1الحيوان (

. ظرافت هنر ترجمه پي برده، پيرامون آن، انديشيده و به مسائل ويژة آن، پرداختـه اسـت  
كـاود و بـراي از   آورد، آنهـا را مـي  ه، رو ميموي در كتاب خود، به دشواريهاي فن ترج
  ).76-77 :1الحيوان (نهد ميان برداشتن آنها، راهكارهايي پيش مي

ترجمة شعر، در پيوند با شـعر عربـي، سـه مطلـب را بـه      جاحظ دربارة دشواري 
  .كندخواننده يا پژوهنده، گوشزد مي

در برگردان شعر عربي به زباني ديگر، پيـامي نـوين كـه در زبـان و فرهنـگ       -1
يعنـي ابـداعي نـو، در شـعر     . نيامده باشد، نخواهيم يافـت ) العجم(پارسيان و جز ايشان 

  .عربي نيست
گمان معجز وزن، تباه خواهد شد و عربي به زباني ديگر، بي در برگردان شعر -2

منظور جـاحظ از حكمـت   . »ولو حولت حكمةُ العرب، َلبطلَ ذلك المعِجزُ اّلذي هو الوزنَ«بس 
  .عرب، همان شعر عربي است

هـاي  هـا، شـعر و اندوختـه   ايـم كـه نوشـته   بازپسين مردماني بوده) تازيان(ما  -3
  ).75: جاحظ، همان(ن به دست ما رسيده است فرهنگي ديگر مردما

 –چنان كه ديديم  –اين انديشمند و پژوهشگر اسالمي دربارة ترجمة شعر عربي 
  ولـي او در سـخن از ترجمـة مطلـق شـعر      . تنها وزن آن از ميان خواهد رفـت : گويدمي
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متَي حولَ َتقطَّع َنظمه و بطَل وزُنـه،   و. والشِّعرُ اليسَتطاع أَن يَترجم، واليجوز عليه النَّقلُ«: گويدمي

توان ترجمه كـرد و  شعر را نمي. (»كالكالمِ المنثور ]ال[و ذَهب حسُنه، و سَقط موضع التَّعجبِ 
  هرگاه شـعر را بـه زبـان ديگـري برگرداننـد، نابسـامان       . آن را به زباني  ديگر برگردانيد

هـاي عـاطفي و   مايـه (شود و نيز جايگاه شـگفتي آن  گردد، وزن و زيبايي آن، تباه ميمي
  ريزد، آنهم نه چـون سـخن غيرشـعري كـه از آن نيـز فروتـر       ، از آن فرو مي)هنري شعر

ــدمــي ــد. 75: همــان). (افت ــز بنگري ــدالعرب : ني ــات الشــعر عن   مصــطفي الجــوزو، نظري
كدة فصـلنامة دانشـ   –مجلـة ادب و زبـان   : براي توضـيح بيشـتر، بنگريـد   . 253-252 :2

ترجمـه در  «): مقالة نگارنـده (ش يكم  1دانشگاه عالمه طباطبايي، سال ... ادبيات فارسي
  ).هاي اسالمينخستين سده

نـژادة تـازي نـدارد و بـه احتمـال بسـيار،        اين دانشمند كه از موالي بوده و تبـار 
ي بـه هـر رو  . دانـد اند، چنان كه گذشت، ترجمة شعر را ناممكن مينياكانش ايراني بوده

اين دانشمند هوشمند به واقعيتي پذيرفتني دربارة ترجمة شعر، پي بـرده بـود كـه خـود     
ايـن گفتـه جـاحظ بـا ديـدگاههاي      . هوش سرشار و دريافت زيركانة اوست ةدهندنشان

شـايد  . دانشمندان امروز و سخن شناسان و ناقـدان ادب، نيـز از سـويي سـازگار اسـت     
كه در ترجمـة شـعر    –كه گويا همين نيز هست  –منظور جاحظ در نوشتة باال اين بوده 

هـاي  زيباييهـا و مايـه   ةرود و نه همـ به زبان ديگر، بخشي از زيباييهاي شعر، از ميان مي
سخن شناسان و سخن سنجان و هنرشناسان ديروز و امروز نيز همين ديـدگاه  . هنري آن

  .را دربارة برگردان شعر از زباني به زبان ديگر، دارند
سال  67كه ) هـ 322(ابراهيم بن ابي عون يكي از خاندان آل ابوالنَّجم ابواسحاق 

وي . كاهدبه نثر در آوردن شعر، از زيبايي شعر مي: پس از جاحظ درگذشته، گفته است
انگيـز و  اين بيتها داراي تشبيه زيبا و استعارة دل: گويدبيتهايي از ابوتمام طائي آورده مي

كنـد كـه ايـن زيباييهـا در پرتـو سـاختار       أكيـد يـاد مـي   سپس وي با ت. معني بديع است
چنانچه اين بيتها به نثـر درآينـد و   . هنجارمند بيروني و دروني اين بيتها، پديد آمده است

تشبيه و استعاره از آنها زدوده شود، شيرازة آنها از هم گسسته و پيوند هنري ميـان آنهـا،   
  ).213: 1ندالعرب، مصطفي الجوزو، نظريات الشعر ع(گردد تباه مي
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در صورتي كه شعر در زبان خود شاعر به نثر درآيد، دستخوش اين گونه ريزش 
هنري شود، روشن است كه چنانچه در زبان ديگري به نثر درآيد، كـار چگونـه خواهـد    

  .بود
اي كه تعريف شـعر بـرآن درسـت آيـد، بـر دو پايـه، اسـتوار        دانيم هر سرودهمي
  :خواهد بود
  .احساس و عاطفه -2). ادراك(انديشه  -1

توان آنهـا  اند كه به هيچ روي نميچنان درهم پيچيدهاين دو پاية بنيادين شعر، آن
اين بخش انديشة بـه كـار   : را در شعري، جدا از هم، در نظر گرفت و براي نمونه گفت

رفته در اين شعر است و آن هم احساس و عاطفة آن، از سوي ديگر، از تركيـب همـين   
اسـت، پديـد   » يدرك واليوصـف «ساس و انديشه است كه واقعيت هنري كه دو گوهر اح

  .آيدمي
گذشته از همة آنچه ياد شد، شعر با دو گونه تار و پودهاي احساسي و فرهنگـي  

  :خوردپيوند مي
هاي فكري و فرهنگي ويژة خود سراينده، با همة احساس و عاطفه و بن مايه -1
محيط زندگي او كه اين همه، درون و برون هـر شـعري    هاي محيط خانواده وپيچيدگي
  .گيردرا فرا مي
  .ازين دست ايهاي فكري و فرهنگياحساس و عاطفة مّلي و گروهي و مايه -2

شناسان نزديك شدن و درآمدن به درون تاروپودهاي گونه دوم، شايد براي سخن
رها و مرزهاي تار و پـود  ولي گذر از ديوا. و آگاهان به هنر شعري، چندان دشوار نباشد

  .است، بسيار دشوار و توانفرسا است يگونة نخست، اگر نگوييم ناشدن
از اينجا است كه موضوع برگردان شعر از زباني به زبان ديگر، اين چنين گفت و 

  .پديد آورده است يناپذيرگوهاي پردامنه و پايان
شود شعر را بـه  مي آيا«: چنانچه پاسخ پرسش كهن و بنيادين دربارة ترجمه شعر

پوشـي از برخـي ريزشـهاي    ، دربارة بسـياري شـعرها، بـا چشـم    »زباني ديگر برگردانيد؟
احساسي و عاطفي شعر، مثبت باشـد، آيـا دربـارة غزلهـايي كـه از احسـاس ظريـف و        
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وار و لبريز از جانماية هنر و فرهنگ هنري باشد، نيز پاسـخ آن پرسـش،   اي شيشهعاطفه

  مثبت خواهد بود؟
آيا شعرهايي به راستي شعر را، شعرهايي را كه چون آب زالل و به : بيان ديگر به

بخشند و بـا آن  نشينند و جان آدمي را جاني ديگر مياند، بر دل ميرواني ظرافت انديشه
برنـد،  جان نوين، آدمي را به سير و گشت و گذار در گلزارهاي دست نايافتني معاني مي

از  افقهايي كه كران تا كران آنها، پوشـيده  هر هنري آنها وچنين شعرهايي را با حفظ جو
بيني شاعرانه و تخيلهاي هنرمندانه اسـت و بـا همـة تـوان خـود،      فرهنگ، انديشه، جهان

زنند و تنها براي اهل زبان و آشـنايان بـا آن زبـان هنـري كـه      عواطف شاعر را فرياد مي
توان به زبان ديگر ترجمـه  درك است، مي اند، قابلوار گرداگرد سراينده را فراگرفتههاله

توان كرد؟ فرجامين سخن آن كه آيا شعري چون شعر خواجة بزرگ، حافظ شيراز را مي
  به زباني ديگر گردانيد؟

همچنان كه در تبيين نظر : در پاسخ اين پرسش و پرسشهاي همانند آن بايد گفت
رد، ولي گويـا در ايـن راه بـه    توان شعر را به زبان ديگر ترجمه كجاحظ نيز ياد شد، مي

در ترجمة شعر به زباني ديگـر، گـوهر احسـاس و عاطفـه     : اين نتيجه خواهيم رسيد كه
يعنـي  . بينـد وري شعر از اين گوهر جانبخش و پويا، آسيب مـي بسته به اندازة مايه شعر،

  تر باشد، در برگردان شعر به زبانيتر و ظريفهرچه ماية احساس و عاطفه در آن، ژرف
وري روشن است كـه توانـايي و مايـه   . ديگر، افت و ريزش آن گوهر، بيشتر خواهد بود

  هـاي ادبـي و هنـري هـر دو زبـان،      دستي وي در شناخت ظرافتها و مايهمترجم و چيره
  .تواند اين كمبود را كاهش دهدمي

ولي به هر روي، حركت دانش و هنر آدمي رو به پيش است؛ در پويـايي خـود،   
زنـد و برپايـة ايـن    شناسد و نيروهاي بازدارنده را از سر راه خـود، كنـار مـي   درنگ نمي

خواهيم، دسـت  اگر به همة آنچه مي( »ماال يدرك كُلُّه، ال يترَك كُلُّه« :سخن هوشمندانه كه
  ،)نيابيم، همة آن را نيز نبايد از دست بدهيم
  شيد،هم به قدر تشنگي بايد چ        آب دريا را اگر نتوان كشيد

  .افزايدكند و برشتاب خود، ميدانش و هنر، راه خود را به پيش، باز و بازتر مي
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  بخش دوم

  برگردان ديوان حافظ به زبان عربي
 تا آنجا كه نگارنده آگاهي دارد،  گذرد وبيش از پنجاه سال از عمر اين ترجمه مي

كـار  رة ايـن ترجمـه،   ، دربا»ترجمة عربي ديوان حافظ«تاكنون به جز يك مقاله با عنوان 
  .»ترجمة عربي ديوان حافظ« 4ش  4روزگار نو، ج : بنگريد(ديگري انجام نگرفته است 

چـون  ). 1/764، ايرج افشـار ج  يبه نقل از فهرست مقاالت فارس( 77-81صص 
در اين راستا حق اين شاعر هنرمند و ژرف انـديش ايرانـي، چنـان كـه درخـور اوسـت       

شيراز از آغاز تـا بـه انجـام پـر از غزلهـاي       هكه ديوان خواجگزارده نشده و نيز از آنجا 
سنج و پژوهشگر ايـن ديـوان   دلنشين و لبريز از سخنان پربار هنري است و مترجم نكته

آميـز انجـام داده اسـت، بـه راسـتي      نيز در برگردان آن به عربي، كاري بزرگ و سـتايش 
پژوهان و تر به آگاهي حافظاي گستردهشايسته است كه چند و چون اين ترجمه به گونه

در همين راستا نگارنـده چنـان ديـد كـه نخسـت      . دلبستگان خواجة بزرگ شيراز برسد
شناس بزرگ مصري دكتر طه حسين را دربارة اين ترجمـه،  ديدگاه اديب نامدار و سخن

  :نويسدوي در اين باره مي. بياورد
اء العربيةِ، ألنّها ستُمّتعهم من جهةٍ، وألَنّهـا  بها ُقرّ عدني أن أطرِفشعةٌ، يئارأُخري نفيسةٌ  فةٌوهذه طر«

سَتزيد َثروةَ األدبِ العربي من جهةٍ أُخرَي، و ألنّها بعد ذَلك سُتثيرُ في ُنفوسِ كثيرٍ مـنهم أَلوانـاً مـن    
بابِ أَبواباً في الحس و الشُّعورِ ضِ الشََّالتَّفكيرِ المنتَجِ و فُنوناً من الشُّعورِ الخصبِ، و َلعلَّها أَن َتفتَح لبع

  .و التفكيرِ َلم َتفتَح لَهم من َقبلُ
  .قد َنقََله من الفارِسيةِ إلي العربيةِ الدكتور إبراهيم امينُ» ديوانُ حافظ الّشيرازي«وهذه الطُّرفةِ هي 

 يةِ بالصـلةِ بـينَ األَدبِ العربـي و الفارِسـي، أو    و َلست في حاجةٍ إلي أَن أََتحدثَ عما ينبغي من العنا
و الفارسي ينَ األدبِ العربيلةِ بالص ِباستئناف ،ِبعبارةٍ أَصح...«.  

انگيز ديگري است كه براي من مايـه  اين، كار پر شكوه، گرانبها، چشمگير و دل(
اين اثر از سويي ايشان را زيرا . خوشوقتي است كه مژدة آن را به خوانندگان عرب بدهم

سازد و از سوي ديگر، اين كار واال، به بـاروري  مند ميبهره) از يك موضوع نوين ادبي(
فراتر از همة اينها، ايـن كـار، در مغـز بسـياري از مـردم عـرب،       . افزايدادبيات عربي مي
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اشد كـه  ب. آوردگوني، پديد ميهاي سودمند رنگارنگ و نيز احساس پربار و گونهانديشه

شـماري از جوانـان،    رهـاي احسـاس و انديشـة نـويني بـه روي     انگيز، داين اثر شگفت
  .بگشايد

يـت رويكـرد بـه پيونـد ادب عربـي و فارسـي،       مبينم كه دربارة اهمن نيازي نمي
تر، به موضـوع از سـرگيري پيونـد ميـان ايـن دو ادب،      يا به بياني درست. سخن بگويم

ام و پس از پافشاريهاي من دربارة آن، بسيار سخن گفتهاين، موضوعي است كه . بپردازم
ام و گير در گفتار و كردار خويش، به موفقيتي كه اميد آن را داشتم، نيز دست يافتـه زمان

تـا آنجـا كـه در كمتـر از بيسـت و پـنج سـال، در        . اين موفقيت به راستي بزرگ اسـت 
  ونـد ادبـي، اهتمـام شـاياني     زندگاني ادبي ما، مرداني بزرگ پيـدا شـدند كـه بـه ايـن پي     

  اينان در ادب عربي نـوين مـا، اثرهـاي درخشـاني از ادب پارسـي را آشـكار       . ورزندمي
ايشان در آفريدن اين آثار، روش اديبان ديرين مسـلمان در قرنهـاي نخسـتين    . سازندمي

من هنوز آن آزمون تاريخي را كه دوست و همكارم دكتـر  . گيرنداسالمي را در پيش مي
دالوهاب عزّام در آن آزمون از رسالة دكتري خـود بـه نـام شـاهنامه فردوسـي كـه در       عب

منظـور، تصـحيح انتقـادي ترجمـة     . (امدانشكدة ادبيات از آن دفاع كرد، فراموش نكـرده 
  ).بنداري از شاهنامة فردوسي به زبان عربي است

ـ  آوردي را كه از رهگذر اين رساله به دست مينيز آن دست ن سـرودة  آيد كـه اي
به زبان عربي ترجمه گشت و ارزش نوين و گرانبهـايي بـر   ) شاهنامة فردوسي(جاودانه 

ام، اين همه در نتيجه آموزش زبان و ادبيات ادبيات جوان عربي ما افزود، فراموش نكرده
  .فارسي در دانشكده ادبيات دانشگاه فؤاد اول بوده است

انگيـز از گـل شـعر پارسـي     زيبا و دلمن اكنون از ميان آثار ياد شده، اين ترجمه 
اين كار را همراه بـا خوشـنودي   . كنممعرفي مي) به خوانندگان عرب( را )ديوان حافظ(

شمار، بل كه همراه با اطمينان بيشتر و بيشـتر، انجـام   فراوان، شادماني بسيار و آرزوي بي
  ).مقدمه 5أغاني شيراز، الشواربي ص ) (دهممي

، بـه  )ديـوان حـافظ  (ية بسي اندوه است كـه ايـن ديـوان    ما: افزايدطه حسين مي
زبانهاي آلماني، فرانسوي و انگليسي ترجمه شود و مردم آن زبانها از آن بهره برند، ولي 

آشكار شدن ديوان حافظ در زبان عربـي،  . زبان دربارة آن، چيزي ندانندخوانندگان عرب
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ـ     . داردگ را از ميـان برمـي  در پرتو همت و كوشش يكي از جوانـان دانشـگاهي، ايـن نن

  ).مقدمه 6ي ص بأغاني شيراز، الشّوار(
در اين كتاب، بـا تـاريخ زنـدگاني    : نويسدمي» أغاني شيراز«نيز طه حسين دربارة 

كـرد مـردم شـرق و غـرب بـه      حافظ، جايگاه او در كشور ايران، تاريخ ديوان او و روي
مردم هند، تركيه و اروپاي : ديد كه نيز خواهي. آشنا خواهي شد) با همة اينها(ديوان او، 

خـواني كـه   همچنين در اين كتـاب مـي  . اندنوين، تا چه اندازه شيفته ديوان حافظ گشته
ديوان حافظ، به زبانهاي بزرگ اروپا ترجمه گشته و مايه آفرينش اثرهاي ادبي گرانبـاري  

9مقدمه الذّريعه ألي تصانيف الشيعه، ج  -6همان، ص (شده است 
1 :224.(  

  روش مترجم در اين ترجمه
اي خود بر ترجمـه ديـوان حـافظ بـه زبـان عربـي،       صفحه 52بي در مقدمة رشوا

  :كندسخن خود را اين گونه آغاز مي
، آنگـاه  كنـد در قرن هشتم هجري در شيراز، شاعري از عشق و زيبايي ترنم مـي «

سپاهيان و جنگاوران از هر سو به  ها و شمشيرها و فروشخوردن نيزهكه صداي به هم 
پيچد و دلها را از عشـق  انگيز اين شاعر در فضا ميبا اين همه، نواي دل. رسيدگوش مي

  .كندو آرزوها، لبريز مي
. انـد بستهاين سراينده به خوبي آگاه است كه مردم تا چه مايه به او و شعر او، دل

و احساسـات خـويش را در قالـب    از اينجاست كه وي، جانمايه و تراوشـهاي عواطـف   
كمترين سخني كه در وصف شـعر ايـن شـاعر    . كندسخناني دلنشين و زيبا، نثار آنان مي

هاي الهـه شـعر و هنـر اسـت كـه از      هاي او، ترنم نغمهتوان گفت، اينست كه سرودهمي
كنـد كـه   خداوندگار شعر، اين سخنان را با واژگاني زمزمه مي. رسدآسمانها به گوش مي

نواي جانبخش اين سخنان در طـول قرنهـا بـا    . ا، يادآور سحر حالل استهگ نواي آنزن
 324زبان الهام، آرمانها و آرزوها را با خود همراه داشته است؛ همان گونه كـه در غـزل   

  :بينيمشاعر مي
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ــي   ــا دين ــت بَغمزِه ــدثني، َطعن دبِ حالهــود بس  

  

  
ــحرُالعينِ      ــني، فس ــالَ اآلنَ خَلّص ــتع   فينيش

  

ــبِ ــرينَ القلـ ــةً ! َقـ ــةً و دانيـ ــت مواتيـ   الكانـ
  

  
ــواتيني    ي اليــوق ــي و َش ــويعات، أَري َنفس س  

  

 وــاقي   م الســلِّ و الخ ــداء ِي فــاق ــدالعاَلمِ الب   ج
  

  
  و ملك العـاَلمينَ فـدي لعشـقٍ كـاد يضـنِيني       

  

ــدلي رأَي َخيــراً َلــه َغيــري فمــا عملــي ولــو ب  
  

  
    ــي ت ــه برُوح ــو أبدل ــرام َل ــي ح ــك أو دين   ل

  

  أَسمعها فـأينَ الَكـأس يـا سـاقي    » صباح الخيرِ«
  

  
  خُما الليلِ فـي رأسـي، و َخمـرُك تلـك تَشـفِيني       

  

    ــور ح ــه ــرٍ ِب ــي قَص ــدو أل ــي أَغ ــةَ رِحلت   ولَيل
  

  
  أذا أَســَلمت أَنفاســي وُكنــت معــي ُتواســيني      

  

ــوقِ ج ــديثُ الشَّ مــرحالع ــه كتــاب عم «هعفأســم  
  

  
  كـانَ يملينـي  » حـافظُ «ي و شـ و ما َنقصاً ِبـه أَخ   

  »324ترجمه الغزل «                                     
  
  ).مقدمه – 8همان، ص . گذاريها از نگارنده استحركت(

چاپ  354چاپ سيد عبدالرحيم خلخالي و  324بيتهاي عربي باال، برگردان غزل 
  :بيتهاي عربي، به ترتيب، ترجمة بيتهاي زيرين است. غني است –قزويني 

  به مژگان سيه كردي هزاران رخنه در دينم«
  اال اي همنشين دل كه يارانت برفـت ازيـاد  
  جهان فاني و باقي فـداي شـاهد و سـاقي   
  اگر برجاي من غيري گزيند دوست حاكم اوست

  يـز صباخ الخير زد بلبل كجايي سـاقيا برخ 
  شب رحلت هم از بستر روم در قصر حورالعين
  حديث آرزومندي كه در اين نامه ثبت افتاد

  

  بيا كز چشم بيمارت هـزاران درد بـرچينم    
  مرا روزي مباد آن دم كه بي ياد تو بنشينم

  بيـنم كه سلطاني عالم را طفيل عشق مـي 
  حرامم باد اگر من جان به جاي دوست بگزينم

  خيال خواب دوشينمكند در سر كه غوغا مي
  اگر در وقت جان دادن تو باشي شمع بـالينم 

  »ي غلط باشد كه حافظ داد تلقيـنم ب همانا
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با آن كه ترجمة شعر به شعر، كاريست بس دشـوار، ولـي شـواربي در ايـن كـار      
اي ظريف و هنري، در برگردان اين غزل خواجة شيراز، توانايي و هنر خود را بـه گونـه  

ايـن غـزل،    5و  4برپاية ضبط نسخة عالمه قزوينـي، بيتهـاي   . است ستودني، نشان داده
اينجا در برگردان شواربي نيامده، ولي ترجمة كامل غـزل بـه عربـي، در جـاي خـود در      

بـا همـة دقـت و توانـايي كـه      ). 324نگ، همان، غزل شماره (ترجمة ديوان، آمده است 
برده اسـت، كاسـتيهايي نـه     مترجم همراه با ذوق هنري خود در ترجمة اين غزل به كار

شود، البته در برگـردان غـزل در مـتن كتـاب، ايـن      چندان بزرگ نيز در اين كار ديده مي
  ).330-331ص  324متن ترجمه، غزل : بنگريد(ميان رفته  است  زگونه كاستيها ا
  :هاهايي از كاستي گونهنمونه

در ترجمـه  » از يـاد  كه يارانت برفت«، جملة »...أال اي همنشين«در بيت دوم غزل  -1
 .نيامده است

در برگردان شعر به شعر اين غزل به عربي در متن كتاب، در ترجمه بيت سوم، دو  -2
بار عاطفي نيرومنـدي هسـتند، در ترجمـه نيامـده      يكه دارا» فرهاد و شيرين«واژة 
ها، ترجمه اسـتوار اسـت و حتـي ايهـام     اما در برگردان شعر به نثر اين واژه. است

 . در دل شيرين نهفته، نيز از ديد مترجم، دور نمانده استظريفي كه 

از آنجا كه شعر، در حوزة كارهاي هنري جاي دارد و هنر برپايـة طبيعـت خـود،    
شناسد، برگردان همين غزل ياد شده، در كـار متـرجم يكسـان    پايداري و يكنواختي نمي

اي ديگر ترجمـه  ه گونهاي و در متن كتاب ببيشتر بيتهاي غزل در مقدمه به گونه. نيست
  .شده است

پـردازد و در ايـن بـاره بـه تفصـيل      شواربي سپس به زندگينامة خواجه شيراز مي
را بـا لقـب   » شمس الدين محمد معروف به خواجه حـافظ شـيراز  «وي . گويدسخن مي

نامد و از وي با عنوان شاعر شاعران مي» لسان الغيب و تَرجمانُ األسرار«شناخته شده او 
  ).8-9همان، ص (كند هشتم و نيز شاعر همة شاعران ايران تا اين زمان، ياد ميقرن 
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شواربي پاية كار خود را در اين ترجمه، برگردان غزلهاي خواجـه بـه نثـر نهـاده      

گـاه توضـيح و   . كنـد گاهي نيز غزلي را نخست به شعر و سپس به نثر، ترجمه مي. است
  ).1-4ص نخست ديوان، الشواربي ص غزل: ريدبنگ(آورد شرحي نيز براي غزل مي
. األصلُ في هذه التَّرجمة أَنّها منثورةٌ ال َتَتقيد بقيد من الَقيـود «: گويدوي در اين باره مي

  )50الشواربي ص ( .»...فقد تحقَّقت من البدايةِ أَنّ َنقلَ الّشعرِ إلي شعرٍ أمرٌ عسيرٌ كُلَّ العسر
از آغـاز كـار   . آن كه قيد و بنـدي در كـار باشـد   است، بي پاية اين ترجمه بر نثر(

  ...).دريافتم كه ترجمة اين شعر به شعري ديگر، به راستي بسيار دشوار است
انديشي در ديوان حافظ، به اين حقيقـت  پس از  درنگ و ژرف: گويدشواربي مي
  :شود شعر او را به شعر ترجمه كردرسيدم كه نمي

»ن أوه األداةَ       فََلم أُحاوِل مفـي النَّثـرِ وحـد ةَ الّشـعرِ بالّشـعر، و رأيـتملِ األمرِ َترج
همان ( »...الصالحةَ للتعبير الصادقِ و النَّقل األمينِ، فهوال يتقيد بهذه القيود الّتي يتَطلَّبها الشعرُ

ههـا و  از اين رو از آغاز اين كار نكوشيدم كه شعر حافظ را به شعر برگردانم، و را) (51
زيـرا آن  . ابزارهاي شايسته براي بيان و ترجمـة درسـت شـعر او را تنهـا در نثـر يـافتم      

خواهد، نثر از آنها به دور است و آن مقدار انـدك  تنگناهاي دست و پاگيري كه شعر مي
تواند جدا از اين قيد و بندهاي فراوان ظرافتهاي هنري كه در نثر به آن نياز است، نيز مي

نشست، همـواره بـا مـن    ولي شماري از غزلهاي حافظ در دل من مي. يدشعري فراهم آ
آن را نظـم يـا شـعر     تواني موزون كه ميگشت تا سرانجام در قالببود و در سينة من مي
  شــواربي . »دانســت» تجديــد«شــود آنهــا را تقليــد يــا شــد كــه مــيناميــد، آشــكار مــي

وم را در اين ترجمه، با برگردان نثـري  هاي منظبا اين همه من همواره اين پاره: افزايدمي
  .امهمراه آورده –غزلها كه همان بنياد اين ترجمه بوده است 

  در بيشتر جاها ايـن حـافظ بـود كـه مـرا بـه پيـروي از روش و سـبك خـويش          
در كار ترجمة ديـوان  : توانم بگويمداشت، نه من، تا سرانجام به اينجا رسيدم كه ميوامي

  :اماهها را پيمودهحافظ به عربي، اين ر
نمونـة آن،  (آن كه در آن، پايبند وزن يا سجعي باشـم،  برگردان شعر به نثر آزاد، بي -1

  ).است 3ترجمة غزل شمارة 
 ).نمونة آن است 2غزل شمارة (برگردان مسجع بيت مطلع غزل به نثر مسجع،  -2
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هـا  دهاي كه قافيه همه بيتهـا ماننـد قافيـه قصـي    برگردان غزل به نثر مسجع به گونه -3

 ).آمده است 16نمونة آن، در غزل (يكسان باشد، 

 ).نمونه آن است 11غزل شماره (ترجمة غزل به نثر، با تكرار كلمة رديف ترجمه،  -4

 ).است 1نمونة آن، غزل شماره (ترجمة منظوم، يكسان با وزن و قافية اصل غزل،  -5

با اصل فارسـي  آن كه در وزن و قافيه يا در يكي از آن دو، ترجمة منظوم غزل، بي -6
 ).است 85نمونة آن، غزل (آن، يكسان باشد، 

  هاها و كاستيارزش
پيش از اين در گفت و گو از مقدمه شواربي بر ترجمه ديوان حافظ نيز گذشـت  
كه دكتر ابراهيم امين الشواربي در اين كار ظريـف و هنـري، شايسـتگيهاي خـود را بـه      

راگير خود بـر ديـوان خواجـه، امكانـات     وي در مقدمة بلند و ف. روشني نشان داده است
هـا آگـاه سـاخته و از سـوي ديگـر، بـه       پژوهشي خـود را شـناخته و خواننـده را از آن   

از اين رو . استدشواريهاي بنيادين كار خويش نيز پي برده و آشكارا از آنها سخن گفته 
شـي  بي خود نيز به ارزشهاي فراهم آمـده و كاسـتيهاي كـار پژوه   راشود گفت كه شومي

  .خود، آگاه بوده است
  :توان برشمردارزشهاي كار شواربي را بدين گونه مي

منش راستي، مترجم هم در مقدمه خود بر ترجمه ديـوان حـافظ و هـم در جـاي      -1
ــه  عنــوان مترجمــي حقيقــت    جــو و جــاي كتــاب، راســتي و درســتي خــود را ب

كـار، بـه    مـن از آغـاز  «: گويـد وي در مقدمه مـي . خواه، آشكار كرده استحقيقت
راستي به اين حقيقت پي بردم كه برگردان شعر به شعر، كاري است سخت دشوار 

نيازمند شاعري است توانا كه در هنر شاعري يـا همپايـة    –دست كم  –و اين كار 
مقدمـه  (» باشد، يا در اين هنـر، از او برتـر باشـد   ) شاعر زبان مبدأ(شاعر اصلي ما 

ي بسـياري كـه شـعر عربـي و فارسـي بـا       با نزديكـ : افزايدوي سپس مي). 50ص
 ،ا هر دو شعر آشنا هستم و به ظرافتهاي آنها آگـاهي دارم بيكديگر دارند و من نيز 

، اين همه، كم يا بسيار، به ما كمـك  )آيداين معني از سخنان شواربي به دست مي(
 كند كه در ترجمة شعر به شعر و نيز به كاربردن وزن و قافيه و هنرهاي بديعينمي
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اين حافظ اسـت كـه در بيشـتر    : گويديا آنجا كه مي. آن در ترجمه، كامياب شويم

 ).51، 12همان، (دارد، نه من او را جاها مرا به پيروي از سبك خود وا مي

شناسـي خـود را از دو اسـتاد بـزرگ     اي، حـق همچنين شواربي با فروتني شايسـته 
، ص اغـاني شـيراز  : بنگريد( گرداندقزويني و غني، آشكار مي: مصحح ديوان حافظ

  ).، پانوشت451
. اين ترجمه براي نخستين بار در زبان عربي، از ديوان حافظ انجـام گرفتـه  اسـت    -2

پيدا است كه چنين كار هنري بزرگي براي نخستين بار در هر زبان پديـد آيـد، در   
 ).45همان، : بنگريد. (خور ستايش وااليي خواهد بود

گذشـته از  . ة ديوان خواجه شيراز، شيوا و رسا اسـت زبان و قلم شواربي در ترجم -3
آورد كـه شـمار   اين، وي توضيحهاي روشنگري نيز در پابرگهاي ترجمه غزلها مي

 .آنها كم نيست و سودمندي آنها نيز در خور ستايش است
گـون آنهـا را   شواربي متن غزلهاي خواجه را به خوبي كاويده و موضوعهاي گونـه  -4

نيز در بخش  دوم مقدمه، از ديـوان از سـه   ). 16-18قدمه م(بندي كرده است دسته
ترجمة ديوان به زبانهاي بيگانـه،   -2. هاي ديوان در شرق و غربپچا -1: موضوع

ترجمـة عربـي ديـوان،     -3. شرحهاي تركي و زندگينامه حافظ به زبانهاي اروپايي
 ).بيني حافظفلسفه و جهان: 45نيز . 33-44همان، (سخن گفته است 

س مسؤوليت پژوهشي، شواربي در ترجمة ديوان حافظ به عربي، چاپ سـيد  احسا -5
را پاية كار قرار داده بود، ولي او براي اطمينـان  ) تهران 1306(عبدالرحيم خلخالي 

بيشتر و رسيدن به  اين باور كه برگردان غزل، درست و سنجيده انجام شده است، 
نسـخه بـوالق مصـر چـاپ      ،1320غني چاپ تهران  –قزويني : هايهمواره نسخه

ــا  1256 م، ســه نســخه  1854نســخة بروكهــاس چــاپ اليپزيــك . ق 1281ق، ي
 1267هاي چـاپي هنـد   و نسخه 1290ق،  1289ق،  1255: سالهاي پاستانبول چا

منـد  نها بهـره ق را نيز در برابر ديدگان خود داشته و بجا از آ 1329ق و  1312ق، 
 ).53-70ص مقدمه ص(شده است مي

هاي تركي و اروپايي ترجمه خود را با ترجمه: گويدي در اين باره خود ميشوارب
بود، بـا خرسـندي   چنانچه ترجمه من با آنها برابر و همسان مي. سنجيدمديوان حافظ مي

ولي چنانچه برگردان مـن بـا آنهـا برابـر و     . رفتمو با  دلي آسوده به سراغ غزل ديگر مي
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كاويدم تا درستي برگردان خـود را بـاور   شتر، غزل را ميبود، با ژرفنگري بيناسازگار مي

شايد گذشته از هنر شعري و طبع آزمايي در آن راسـتا، همـين انگيـزة    ). 45همان، (كنم 
داشته كه غزلـي را گذشـته   برخاسته از احساس مسؤوليت پژوهشي، مترجم را بر آن مي
وي چهارده غـزل را  . ده  استاز ترجمه شعر به نثر، با ديگر آن را به شعر نيز ترجمه كر

را تنها به شعر برگردانـده و   418و  302: غزلهاي شمارة. بدين گونه  ترجمه كرده است
، 4، 3، 1: غزلهاي شـماره . دوازده غزل ديگر را هم به شعر و هم به نثر برگردانيده است

  .اندگانه، آن غزلهاي دوازده360و  356، 324، 277، 180، 129، 85، 52، 10

  هاها و نارساييستيكا
با همة پژوهش و ژرفنگريهايي كه متـرجم ديـوان خواجـه شـيراز در كـار خـود       

براي نمونه، شـواربي در  . شودداشته است، كاستيها و نارساييهايي نيز در كار او ديده مي
  :توضيح نخستين مصراع از نخستين غزل خواجه

  ، »أال يا أيها الساقي أَدر كأساً و ناوِلها«
به تقليد از سودي شارح ديوان حافظ به زبان تركي، مانند بسياري از كسـاني كـه   

، اسـخن سـودي ر  (اند، راه درست را گم كـرده  با پيروي كورانه از سودي به بيراهه رفته
مقدمـة شـواربي بـر    (هيچ گفت و گو، چونان سندي نيرومند و استوار، پذيرفته است بي

  ).بردامي از سودي نميشواربي اينجا البته ن. 2ديوان ص 
اي از يزيدبن معاويه خليفـه  سودي اين مصراع خواجه را برگرفته از مطلع قصيده

  :اموي دانسته است و آن مطلع اين است
  أنا المسموم ما عندي بترياقٍ و لاراقِ

 أدركَأساً و ناوِلها أَال يا أيها الساقي

در شرح مصراع عربي حـافظ آورده،  شواربي پس از اين بيت نااستوار سودي كه 
آن را پاية همه دريافتها و توضيحهاي خود دربارة نخستين بيت ديـوان خواجـه دانسـته     

روشن نيست كه سودي خود اين بيت را از كجا آورده، وي نه از قصيدة يزيد كه . است
ن گرفتـه  اين بيت را مطلع آن دانسته، سخني به ميان آورده و نه از منبعي كه بيت را از آ

» شـعرُ يزيـدبن معاويـه   «من خود يك مجموعه شعري را به نام . باشد، يادي كرده است
: بنگريـد (بررسي كردم و نه از آن قصيده و نه از اين بيت، در آن مجموعه، نشاني يافتم 
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در مجموعه مقاالت كنگرة جهاني حافظ در » حافظ و ادب عربي«مقالة نگارنده با عنوان 

  ...)، نشر دفتر يونسكو در تهران»خن اهل دلس«شيراز، با نام 
پايه سودي دربـارة نخسـتين مصـراع    استاد بزرگ عالمه قزويني نيز اين پندار بي

پـايگي ايـن   اجتماعي، بي –همراه با استداللي نيرومند و شواهد تاريخي  اديوان حافظ ر
مجلة يادگـار،  : گن(، نشان داده است »مَلمعات حافظ«اي با نام سخن سودي را در مقاله

  ).و پس از آن 70ص  9سال يكم، شماره 
وي دو بيـت  . شواربي به جز لغزش ياد شده، دچار لغزش ديگري نيز شده است

آيد و گـاهي نيـز   پديد مي» مفاعلين«بار  4از بحر هزج عربي را كه هر بيت آن، بيشتر از 
ر هـزج فارسـي   گيرد و اين حالت اندك اسـت، همچـون بحـ   بار مفاعلين شكل مي 6از 

ن آورده استثپنداشته و چنان كه ديديم، آن را مريخت درست آن دو بيت منسـوب  . م
  :به يزيد، چنين است

  أنَا المسموم مـا عنـدي  
  أَدركأســــاً و ناوِلهــــا

   

ــاقٍ والراقِ    بِتريــــــ
ــاقي   ــا الس ــا أيه   أَال ي

 

سي ايـن شـرح،   نيز در ترجمه تركي به فار» شرح سودي بر ديوان حافظ«مترجم 
. نيز تكرار شـده اسـت  » تماشاگه راز«شتباه، بعينه، در ادچار همين لغزش گشته و همين 

  :گويدوي در اين باره مي.ولي سودي خود اين دو بيت موهوم را درست آورده است
ايسـت  بيت ثاني از قطعـه  ]نخستين مصرع از نخستين غزل خواجه [اين مصرع «

شـرح  (» .هزج سروده و اصل قطعه عيناً بدين قرار اسـت  ه بر وزن بحريكه يزيدبن معاو
  .)1: 1ج  1347، تهران )چاپ دوم(سودي بر حافظ، ترجمة عصمت ستارزاده 

عرفان حافظ اثر اسـتاد شـهيد مطهـري، انتشـارات دانشـكدة الهيـات و معـارف        
سپس مترجم دو بيت ياد شـده  ). 24ص  1359، 34مقاالت و بررسيها، شمارة (اسالمي 

  .، سخن سودي را به درستي در نيافته استيدولي مترجم شرح سو. آورديز ميرا ن
الشَّطرةُ األُولي من البيت األول مأخوذةٌ من من َقولِ يزيدبنِ معاويـةَ  «: نويسدشواربي مي

  :فإنّ قصيدةَ يزيد َتبدأُ بِهذَا المطلَعِ. مع شَيء من الّتقديمِ والتَّأخيرِ في أَجزائها
  ).2مقدمه ص (» أيها الساقي...... أدركأساً...... ا المسمومأن
گويد كه مصراع نخسـت بيـت نخسـت ديـوان     بينم كه شواربي با قاطعيت ميمي

آنگاه وي از قصيدة يزيـد و مطلـع آن   . حافظ، از گفتة يزيد پسر معاويه گرفته شده است
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ولـي شـواربي در پانوشـت    . كنداي آنكه به منبع گفته خود، اشارهبرد، بيقصيده، نام مي

  . دهدرا به شرح سودي برديوان حافظ، ارجاع مي ه، خوانند3ص 
شماري لغزشهاي ديگر نيز در برگردان برخي بيتها پيش آمده است كه لغزشـهاي  

  : ، در بيتهاي زير94و  90براي نمونه در غزلهاي شمارة . آيندبزرگي به شمار نمي
ـ «    ابسـت چـه پـرواي شر   ل تـو اما را زخي
  مسـتي  خمها همه در جوش و خروشند ز« 
  

  »خُم گو سر خود گير كه خمخانه خرابسـت   
  »وان مي كه در آنجاست حقيقت، نه مجازست

 

را بـه ابريـق، ترجمـه    » ُخـم «، واژة )29، 21غني صص  –ديوان حافظ، قزويني (
نيز كـه   در زبان عربي به معني خم است و در بيتي» دنّ«كرده است، در صورتي كه واژة 

  :اند، آمده استبه يزيد نسبت داده
ــميةُ ــا    ُش ــرُ دنِّه ــا قَع ــرمٍ برجه   َك

  

  و مشرِقُها السـاقي و مغرِبهـا فَمـي     
 

خورشيد دالرام بوتة انگور نگر كه منزلگاه برآمدنش درون خم است، و جايگـاه  (
  ).غروب آن، دهان من

، به معني تنگ است و شـايد  دانيم ابريق كه تازي شدة واژة آبريز فارسي استمي
تنگ شرابسـت، شـواربي خـم را    » ابريق«از آنجا كه در فرهنگهاي فارسي يكي از معاني 

ولي پيدا است كه در اين معني نيـز ابريـق، تنـگ كـوچكي     . به ابريق ترجمه كرده است
  .است كه از آن، شراب در ساغر و جام ريزند و به دست ميگساران دهند

  :372از غزل در برگردان بيت زير 
  مژدة وصل تو كو كز سرجان برخيزم

  
  طاير قدسم و از دام جهان برخيـزم   

 

مقدمه (» ...هب من رقادي للقائكك حّتي أأَينَ بشري وِصال«: مترجم نوشته است
از «بـه  » از سـر جـان برخاسـتن را   «بينيم كه مي). 231ديوان حافظ، همان، ص . 19ص 

  ).حتّي أهب من رقادي(كرده است  ترجمه» خواب برخاستن
همان گونه كه پيشتر نيز ياد شد، بزرگي و اهميت كار شواربي در برگردان ديوان 
خواجة شيراز به زبان عربي، چنانست كه اين گونه لغزشها در برابـر آن ارزشـها، وزنـي    

  .نخواهد داشت
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  :نتيجه
  :توان بدين گونه برشمردفرايند اين نوشته را مي

  اي از تـوان بـه زبـاني ديگـر ترجمـه كـرد، ولـي در ايـن كـار، پـاره          عر را ميش -1
حتي در برگـردان شـعر بـه نثـر در     . رودهاي هنري آن، بناچار از دست ميمايه

توان از ريزش ظرافتهاي هنري و بالغي آن، جلـوگيري  زبان خود شعر، نيز نمي
نر آدمي است كه از فـن  هاي دانش و هبا اين همه، به سود فرهنگ و يافته. كرد

  .زاينده ترجمه، در هر موضوعي كه پيش آيد، سود جويد
ـ  يكـي از نمونـه  برگردان ديوان حافظ شيرازي به زبان تازي، خود  -2 ايي هـاي گوي

است كه برگردان شعر به نثر و گاهي نيز شعر به شعر، در زبـان ديگـر را تأييـد    
  توانـد  ايـن راسـتا، مـي    روشن است كه توانـايي يـا نـاتواني متـرجم در    . كندمي
 .تر بگرداندتر يا سنگينهاي ترازوي ارزش كار را سبككفّه

پذير، به انگيـزة هـراس از كاسـتي كـار و     در كارهايي اين چنين هنري و آسيب -3
لغزش در آن، نبايد از روي آوردن به كار نوين و كوشش براي رسيدن به دست 

ــزةآورد ت و آفريننــدگي را در هــم پيشــرف ي نــوين و زاينــده، هراســيد و انگي
ولي با اين همه، پژوهشگر توانا و انديشمند، همـواره  . شكست و از پاي درآورد

 .كوشد تا ضريب خطا را بيشتر و بيشتر، كاهش دهدمي
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  مشخصات مراجع
ي، محسـن رمضـاني، تهـران     أغاني شيراز، أو غزليات حافظ الّشيرازيبراهيم أمـين الشـواربترجمة ا ، :

 .1362پديده 

ق  1391، أبوالوليدبن رشد، تحقيق محمد سليم سالم، القـاهرة  تلخيص كتاب أرسطوطاليس في الشعر
 .م 1971 –

 مطبعـة المعـارف، القـاهرة   ، إبراهيم أمين الشـواريي،  حافظ الشيرازي، شاعر الغناء و الغَزَل في إيران
  .م 1944 –ق  1323

ق  1384مصطفي بابي الحلبي، مصر،  مطبعةهارون، ، تحقيق عبدالسالم محمد الحيوان، عمروبن الجاحظ
 .م 1965ـ 

 .1306سيدعبدالرحيم خلخالي، تهران  ، تصحيحديوان حافظ

 .1320غني، چاپخانة مجلس، تهران  –، تصحيح قزويني ديوان حافظ

 .تهراني، داراألضواء، بيروت  گ، الشخ آغا بزرإلي تصانيف الشيعة الذَّريعة

 .، شيراز، دفتر يونسكو در تهرانالت كنگرة جهاني حافظسخن اهل دل، مجموعه مقا

 .هعزّام، القاهر ب، بنداري، تحقيق عبداالوهاالّشاهنامه

 .1347، تهران )چاپ دوم(عصمت ستّارزاده ) از تركي(، ترجمه شرح سودي برديوان حافظ

  .1973لبنان -بيروت ،دارالثقافة، )ترجمه از يوناني(، أرسطوطاليس، ترجمة عبدالرحمن بدوي فنّ الشعر
 .1353كوب، ترجمه و نشر كتاب، تهران ، ارسطو، عبدالحسين زرينفنّ شعر

 .، تهران، علمي و فرهنگي1، ايرج افشار، ج فهرست مقاالت فارسي

  .1367، تهران )چاپ اول(، مهرداد نيكنام، انتشارات علمي و فرهنگي كتابشناسي حافظ


