
 
 

 1های حافظ به انگلیسیترجمه

 پروین لؤلؤیینوشتۀ 
 2ترجمۀ مصطفی حسینی

. ( شعری از حافظ را به انگلیسی ترجمه کرد1794 –1746) 3جونز لیامبار سِر وی نخستین
 .صص، 1771)جونز  4«پارسی یسرود»عنوان زیرِ  «شیرازی ترکِ»غزل منثور و منظوم  ۀترجم

اندکی  هایهجده ترجمهدر طول قرن . ساختهموار بعدی  راه را برای مترجمان ،(135 –40
( شایان ذکر است. با 1825 –1751) 5جان نات ۀگرچه ترجم ،منتشر شدبه انگلیسی از حافظ 
این حافظ است که ترجمۀ اشعار او از  ایرانیآغاز قرن نوزده در میان شاعران  زا، وجود این

 دیگر شاعران پیشی گرفته است.
. بندی نمودتوان ذیل سه دستۀ کلّی تقسیماتِ حافظ را میع و پُرشمار غزلیّهای متنوّترجمه

ان بزه خوانندگان انگلیسیشعر حافظ ب ۀترین ابزار برای عرضبرخی از مترجمان نثر را مناسب
اللّفظی به دانشجویان ادبیّات فارسی ای تحتترجمه ۀبا هدفِ ارائها از آن بعضیاند. دانسته
م کامل دیوان حافظ اثر سرهنگ دوّ ۀ. ترجماندبه دست دادهای فادارانههای وترجمه

ک خشای یعنی ترجمه ــ ترجمهاین قِسم ای از ( نمونه1905 –1840) 6فورس کالرکویلبر .ـه
 تفسیریِ افزودۀصوفیانه دارد و شامل انبوهی  ای کامالًاست. این ترجمه صبغه ــ روحو بی

 .سایه افکنده استحافظ  اتِظرایف غزلیّ برکه  ،است ناالزم انبوهی اطالعاتِ وخل مُ
که معنا و مفهوم شعر حافظ را گنجند در اینمیمان حافظ که در این دسته مترج ۀهم تقریباً

تری نیز وجود  دلیل ظریف ،. با وجود این، همداستانندعرضه کردتوان میتر به زبان نثر دقیق
و نامناسب  غریبالزاماتِ ای از مجموعه ظ به نظم انگلیسیعر حافش ۀکه ترجمو آن این ،دارد

های او از حافظ ه( که بهترین ترجم1903 –1836) 7ادوارد بایلز کاول کند.میتحمیل  آنرا بر 
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بر این نظر است ( ترجمه کرده است نیزبه نظم ات حافظ را چه  برخی از غزلیّگرا)است به نثر 
ما  ۀترجم .ایمریختهآمیز ی ابهامها را در قالبآنبلکه  ،ایمپوشاندهنظم ن ۀبه این اشعار جام ما»: که

گونه که هست به خوانندگان اشعار حافظ را آنبر آن بودیم ا زیر ،است فظیاللّکامالً تحت
ان نثری رو ،بودن فظیاللّتحتبا وجودِ های کاول، (. ترجمه290ص.  ،کاول)« عرضه کنیم

هستند. در میان ( 1901 –1837)های عصر ویکتوریا رجمهبهترین ت ۀو در زمر ،دارند
قدرشان چندان شناخته نشده،  کهی هایآن دسته از ترجمهو  ،های منثور حافظ رجمهت

 ،هشدنقل) «نامدروح میبیا داری نثری دل امّتعم»ها را د که جونز آنی وجود دارهای ترجمه
 بلکه ،کندرا به وزن و قافیه محدود نمی ودمترجم خ ،ها(. در این ترجمه8ص.  ،کالرک توسط

 ،های جونزبرخی از ترجمهجمله است از آن . اندیشدترجمه میآهنگی روانی و خوش به
در این دسته . (1936 –1860) 2کارتیمک ( و جاستین هانتلی1984 –1884) 1سموئل رابینسن

نوعی نثر  به نثر آهنگیندارد  3نسخۀ مجاز کتاب مقدّسی با نثر هایکه قرابتها از ترجمه
برخوردی کامالً با صور خیال شعر حافظ سفانه بسیاری از این مترجمان تأ. متمایل داردع مسجّ

 است.انجامیده لفظ و تصویر نامرتبط های که گهگاه به تداعیچنان آن ،اندداشتهآزادانه 
مختلف تقسیم  نوعِ به سه ،هاسم ترجمهقِاین  .اندمنظوم ،ات حافظهای غزلیّترجمهبیشتر 

. این نوع اندات حافظغزلیّ تقلید از وزن و قافیۀ که در صدد استی هایل ترجمهشود. نوع اوّمی
خود را در این زمینه مترجمانی که طبع (. 15ص.  ،فرزاداند )نامیده «بندبازی ادبی»ترجمه را 

 6ل اسمیتو پ ،(1916 –1842) 5جان پین ،(1927 –1852) 4: والتر لیفعبارتند ازاند آزموده
پین و  ،نیفتاده است روی طناب فرولیف از  تنها، ،«شانبندبازی ادبی»نیل به (. در 1945 تولّد)

 لیف اثر ادبی کامالً ۀترجم ،اند. در واقع کرده سقوطی جدّی را تجربه ،فانهسّمتأ ،اسمیت
در  ، امّاکندمی ینیآفرصوری شعر حافظ را بازهای  ویژگیی از ای است که بسیارهوشمندانه

به متن اصلی در قالب شعر آزاد ارائه شده های بیشتر ترجمه ۀکوشد به اندازعین حال می
ی از این دست است. هایی علیه ترجمهپین هشداری جدّ ۀترجم ،دیگرسوی وفادار باشد. از 
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 انه تقریباًالفاظ و عبارات کهن و شاعردلیل کاربردِ به گاه خراش است و گوش او کامالً ۀترجم
او در  دیوان حافظ را ترجمه کند. تا به پیروی از پینکوشیده است  ،است. اسمیت ناپذیرفهم

غزل انگلیسی های قالب مانند پین( دراسمیت ). گذشتگان است اش بسیار وامدارِترجمه
 خوانا(نا و واقعاً) ، ناموفّقپین ناخوشایند ۀترجمهمانندِ  کار او ۀنتیج ،داردحافظ می زحمتِ
 است.

اینجا در تری ترجمه کنند. اند حافظ را در قالبِ شعری ملموسسعی کردهبسیاری مترجمان 
( و جان 2008 –1923) 1کرده است، پیتر ایوری بدان اشارهمشکل اصلی همان است که کاول 

ها آن از دیدِ. اندنیز از آن سخن گفته( 2006 –1918) 2استابس ـفرنسیس الکساندر هیث 
 شود کهتحمیل مفاهیم صوری میموجب  های منظوم شعر کالسیک انگلیسی قهراًقالبربردِ کا»

ت ادبی از ( بدیهی است که این دو سن15ّ)ایوری ص.  «زمین بیگانه استبرای شعر مشرق . . .
 طرح و وحدتِ ی از منظر مفاهیم صوریِحتّ ، ومتفاوت کامالّ ،شناختیحیث اصول زیبا

بر مبنای درکِ خود از نظریۀ ادبی کالسیکِ غربی،  ،مترجماناین از بسیاری ند. شاعرانه متضاد
به «. ارتقاء دهند»اند که کارشان را مجبور بودهرو  از همین اند.داوری کرده شاعر ایرانیدر بابِ 
از  مانند کهای میتکهبه چهلدر ظاهر »( این اشعار 1911 –1825) 3لکساندر راجرزاعقیدۀ 
( 1875 –1830)  4(. هرمان بیکنل127)ص.  «شودکاسته میعمیقاّ آثار ادبی  ه منزلۀب شانارزش

(. نوزده ل ص.بیکن)وجود ندارد وحدتی « های حافظدر بسیاری از غزل»مطمئن است که 
در  با اشعار حافظ آشنا شده بود های کالرک و پیناز رهگذر ترجمه ، که5نیگالی وریچارد ل
و در  تردید ندارد فارسی شعر کالسیکبرتری او در . است ه سخن گفتهاز هم ترکرُاین باب 

ی که انسجام معنایبا انتخاب اشعاری  ،یریتفس هایافزوده با تا ستا کوشیده وسع خود حدّ
در  ترین موضوع از دو یا سه موضوع مختلفی که غالباًمهمبسط با انتخاب و و  ،بیشتری دارند

 .(18 ن ص.ی)لو گالیفائق آید  ترجمه شعر حافظمشکل بر غزل وجود دارد، یک 
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ی با وزن و قافیه متفاوت هستند. مترجمانی که در ن در قالب بندهاییهای لوگالیترجمه
جونز را به عنوان الگو در اختیار « سرودی پارسی» ،هستندقالب بند انگلیسی استفاده از صدد 

، با خودمنثور  ترجمۀاو در کند. سطری ترجمه می شش یت را به بندیدارند. جونز هر ب
صور  وضوحبر  و با این کار ،دهدتغییر می از بنیانشعر حافظ را  افزایش و کاهش کلمات،

 مترجمانی که این شیوۀتمامی  تقریباً هد.کات آن میو از اهمی کشدبطالن می رقمِاو خیال شعر 
گرترود  میز ترجمۀآها استثنای افتخار؛ تناندمقلّد جونز بودهاز این حیث  ،اندجمه را برگزیدهتر

، و ترین، آهنگینترینهنوز هم رواناین ترجمه ( است. 1926 –1868) 1لمارگرت لویتان ب
 است. به انگلیسی منظوم شعر حافظ ۀترین ترجمدقیق

آربری(  ج. توسط آ. شعر حافظ استفاده شده )مثالً ۀبرای ترجمبیشتر قالب منظوم دیگری که 
ی که در این قالب یها است. در میان ترجمه 2ک هشت وتدییمببند چهار سطری آیاستفاده از 
قافیۀ شعر تقلید از تکدر ( است که 1930 –1851) 3سرهنگ فرانک راندال ۀترجم ،انجام شده

میلی به تحمیل قالب بیگانه به غزل کالسیک فارسی برخی از . بیحافظ موفق بوده است
که  یمهای متقدّ. برخی از ترجمهاستاز قالب شعر آزاد واداشته  به استفادهمترجمان معاصر را 
بازتاب فظ را اند اندکی از فخامت شعر حاتهحتی نتوانس اند عرضه شده در قالب شعر آزاد

توان به می ق ترجمه در قالبِ شعر آزادهای موف، از نمونهخرهای متأ . در میان ترجمهدهند
در  های این نوع از ترجمه اشاره نمود.بهترین نمونهانِ به عنو آربری و هیث استابس ۀترجم
ظرایف تقارن شعر حافظ را  که برخی از ،قافیه استبیدر قالب بیتی  هر بیت ترجمۀ هشیواین 

 کند.حفظ می
، ترجمه نامیدها را به معنی دقیق کلمه آنتوان مینگرچه ا، شعر حافظ ترجمۀقسمِ مین سوّ
آن به شکل بیان در که مترجم نه تنها در تغییر عبارات و معنی شعر بلکه است ی هایترجمه

ود. شنامیده می« اقانهخلّ ترجمۀ»یا  4«اقتباس»دلخواه آزادی عمل دارد. امروزه این نوع ترجمه 
 –1809) 5ادوارد فیتزجرالد ،آوازهاز مترجم بلندبرای تقلید تالش در از مترجمان شماری 
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گاهی هراز» نویسدمیآنان اند. یکی از در قالب رباعی ترجمه کردهافظ را شعر ح ،(1883
ص.  ،استریت) . . . ام، یا چند بیت تلخیص کردهدر غزل را در یک رباعیمندرج  موضوعاتِ

 –1868)  1نکلسوجود دارد: رینولد الن نی هۀ برجستدان حافظ سه چهر(. در میان مقل90ّ
و  ،ات بریجزغزلیّ ؛(1945 –1900) 3و بزل بانتینگ ،(1977 –1887) 2الیزابت بریجز ،(1945
اللّفظیِ های تحتبا ترجمه مقایسهدر و ، های ممتازی هستند، هر دو ترجمهبانتینگ اتِحافظیّ

 کنند.بهتر منتقل می خیلی، فخامتِ شعر حافظ را «وفادارانه»
ها  آنست. ـمترجم بوده ا یعنی محقق ،دیگری از مترجم قرن بیستم شاهد پیدایش نوع

اهتمام حافظ به انگلیسی با هدفِ صحّه نهادن بر نظریات یا تفسیرهای خود، به ترجمۀ  معموالً
 ،4مایکل س. هیلمن ،ایرج بشیریهای شاخصی مانندِ توان به چهرهها میمیانِ آندر  .اندورزیده

 به اندازۀکار این گروه از مترجمان . اشاره کرد 6، و رابرت م. ردر5جولیا اسکات میثمی
رایج  انگلیسی سادۀ به زبان معموالًها در قالبِ آزاد و های آنترجمه اامّ ،م متنوعمترجمان متقدّ

 است.
ت ادبی اصول زیباشناختی ساختار و سنّله ارتباط در درون یک انتخاب قالب و مسئ سوای

 در شعر ــ فیانهغیرصو ای ــ صبغۀ صوفیانهد با انمترجمان حافظ مجبور بوده ،ت مختلفیک سنّ
 ،دانند، حافظ را شاعری صوفی نمینیمانند پین و لوگالی از مترجمان، شوند. برخیمواجه  او
به  متأخّر غربِخاطر  تعلّقِ. معرّفی کنندمشرب اند او را شاعری صوفیها کوشیدهبیشتر آنا امّ

مۀ مایکل ها مانندِ ترجموجب شده است که در روزگار حاضر شماری از ترجمهف تصوّ
ی شعر د معنای. تعدّصوفیانه داشته باشدطنین ، و رضا صابری 8، الیزابت ت. گریِ دختر7بویلن

 بخشرضایتچندان ، زحمات آناننتیجۀ و  به اشتباه افکندهتمامی مترجمان را  فظ تقریباّاح
شاعرانه هر گونه لطافت از  های انگلیسی معموالً، ترجمهدودمع ینبوده است. به استثنای تعداد
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شاعر بزرگ ایرانی را به دقایق اند حتی اندکی از ظرایف و ، و به ندرت توانستهاندبهرهبی
 خوانندگان انگلیسی بچشانند.
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