
 
 
 

 :یریناپذافسون ترجمه
 ١(قسمت دوم ) یو ترجمه شعر فارس یکدکنیعیشف 

 
 یفان ایآر 

 یملکشاه هیمرض ۀترجم
 

به کند: بیتی از شعر حافظ استوار میتکناپذیری شعر را بر ترجمه ۀشفیعی بحث خود دربار 
. هانبود ز راه و رسِم منزلخبر سّجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید/ که سالک بی می

 :این بیتاز من  اللفظیتحتترجمه 
 

Dye the prayer-rug with wine if the Magian Pir asks you/ for the 
Wayfarer should be in tune with the routes and rules of each stage 
(metrical pattern: U---/ U---/ U---/ U---)2. 

 
ترجمه   distichبسا بهمعادل دقیقی در علم عروض در زبان انگلیسی ندارد و چه بیت ۀواژ 

جوید تا نشان دهد که این شفیعی به دالیل متعددی توسل میشود که معادل دقیقی نیست. 
  های اروپایی نیست: بیت قابل ترجمه به زبان

در » طاهر«و » جسن«مخاطِب فرنگِی این تعبیر، نخست باید بداند که دو مفهوم دینِی 
را » پاک«و » نجس«گیرم او معنِی  ..فرهنگ ایرانی و اسالمی بسیار اهمّیت دارد.

درست به همان مفهوم شرعی و در حدِّ یک مسلمان شناخت، اینکه می (شراب) نجس 
بعد از آن است.  ۀاست و اگر بر جامه یا بر محلِّ سجده ریخت باید آن را شست، مرحل

شراب برای فرنگی، بنابر تاریخ طوالنی مسیحّیت، خون مسیح است و مقّدس. چطور 
                                                                                                                   

 ۀمقاله حاضر ترجمه بخشی دیگر از مقال ١
 The Allure of Untranslatability: Shafil-Kadkani and (Not) Translating Persian Poetry  

 چاپ رسید.به مترجمپیشین  ۀقسمت اول آن در شمار  ۀاست که  ترجم
  .١٨، دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظخانلری،  ٢
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مفهوم  ۀفرض کرد؟ دربار » نجس«−که چندان گرامی است−شود خون مسیح را می
کنیم، چون فهم آن برای غیر مسلمانان مترّتب بر مقّدماتی هیچ صحبتی نمی» سّجاده«

» می«خواهد که با ِی شاعر که از مخاطِب مسلمان خود میاست. حاال بیاِن پارادوکس
 جهِت  در –سّجاده خود را رنگین کند و در حقیقت تمام ُعرف و عاداِت مسلمانی را 

 .خود جای به بماند – بگذارد پا زیر عرفانی و واقعی مسلمانِی  از ایمرحله به رسیدن
همه ایماژهای شعر  ت: آنچقدر ظریف اس» سّجاده رنگین کردن به می«همین تعبیر 
های آنها؛ آیا اینها ایرانی دارد و تمام تداعی ۀرنگ شراب و رنگی که قالیچ ۀفارسی دربار 

کردن) قابل فهم رنگ(  to dye(سّجاده) و  rug-prayerو  (شراب)  wineاز کلماِت 
و فکر کنیم  Dyeیا)  Colourیا  rug with wine-the prayer )Tintاست که بگوییم:

تر از این است؟ مضحک» به می سّجاده رنگین کن«: ۀکه آن عبارِت انگلیسی ترجم
گیرم کسی تمام مقّدمات برایش فراهم شد و ما با ...چیزی در دنیا نخواهد بود!

» کردنرنگین«و » سّجاده«و » می«توضیحات کافی او را در جریان معانی کلمات 
دیگر است.  ۀلئالتذاذ هنری از آن، در گرو فهم هزاران مسقرار دادیم، فهِم این تعبیر و 

های فرهنگ را بر طبق آموزش» راه و رسم«و » منزل«را و » سالک«را و » پیر مغان«اگر 
مقام پیر تا حّدی است که اگر تو را به  عرفانی نیاموخته باشد و نداند که در سلوک،

وچرا ت کنی و در برابر سخن او چونچیزی برخالف شرع هم، فرمان داد باید از او اطاع
بدانی، اینها همه و همه عمرها و عمرها » منزل«و عین » راه و رسم«نورزی و پیر را عین 

  ٣های فرهنگی الزم دارد.مقّدمات و زمینه
های این بیت از حافظ را به لحاظ زبانی به بسا که بتوان استعارهاز نظر شفیعی، چه

ادبی رنگ  ۀها در فرآیند ترجمبرگرداند، اما به لحاظ فرهنگی این استعارههای اروپایی زبان
انگلیسی  ۀجالب اینجاست که شفیعی حتی یک ترجم ۀروند. البته نکتمی بازند و از بین می

انگلیسی از همین بیت حافظ  ۀکند. در اینجا من سه ترجمشده از حافظ را بررسی نمیچاپ
نهفته در این  ۀم که هرکدام از این مترجمان چگونه به استعار کنم تا نشان دهرا بررسی می

ها و ابزارهای گوناگون این اند تا با استفاده از روشکردهاند و چگونه سعیبیت توجه کرده
 ها را در زبان انگلیسی برجسته کنند. استعاره

خوانندگان ) حافظ را به ۱۷۹۴زمانی که سر ویلیام جونز (درگذشته یعنی  ۱۷۷۱از سال 
 زبان معرفی کرد، مترجمان بسیاری از اروپا، ایران و آسیای جنوبیانگلیسی، التین و فرانسوی

                                                                                                                   
 . ٧-٨٦، بخارا، »ناپذیری شعردر ترجمه«کدکنی، شفیعی ٣
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ویلبرفورس کالرک از دیوان حافظ را  ۀ. شاید بتوان ترجم٤حافظ زدند دست به ترجمه اشعار
بهترین ترجمه از حافظ دانست.  نویسیتحشیهدر کلکته به چاپ رسید، به لحاظ  ۱۸۹۱که در 

با توجه به عمق و وسعت دانش کالرک نسبت به فنون شاعری در اشعار حافظ، عجیب 
 د و یا اصالً ه آشنایی اندکی با زبان فارسی دارنغیرمتخصص کنیست که بسیاری از مترجمان 

 ۀمخاطبان ترجم امروزهاند. کالرک ترجمه کرده ۀواسطدانند، اشعار حافظ را با فارسی نمی
  ین است: کالرک ا ۀکالرک بیشتر محققان و دانشگاهیان هستند. ترجم

 if the Pir of the magians —mat-With wine, becolour the prayer
(the perfect murshid) bid thee;  
For of the way and usage of the stages (to God) not without the 

(the perfect murshid) travellerknowledge is the holy   
در اینجا کالرک ساختار و واژگان زبان فارسی را بر زبان انگلیسی تحمیل کرده است. 

انگلیسی است که  ۀ(رنگین کن) تنها ترجم »becolour«ۀساختعنوان مثال، فعل امری نو به
خود  ۀدهد، ارتباطی که شفیعی در مقالارتباط بین رنگ شراب و قالیبافی ایرانی را نشان می

) نوعی the perfect murshid ,to Godکالرک در پرانتز ( کند. توضیحاتبه آن اشاره می
طورکلی، کند. بهمعنای مورد نظر کالرک هدایت میسوی تفسیر است که خواننده را به

دانند. دانشگاهی میکامًال هایی های کالرک را ترجمههای امروزی ترجمهخواننده
و دانشجویان ادبیات کالسیک  محققانهای کالرک هنوز هم در میان هترجم حال،بااین

 فارسی از محبوبیت زیادی برخوردار است.
های به دشواری» نکردن اشعار حافظاندر باب ترجمه«ای با عنوان مقالهدیک دیویس در 

ناپذیری خود ترجمه ۀپردازد. دیویس در این مقاله فرضیاشعار این شاعر قرن هشتم می ۀترجم
باوجوداین،  ٥کند و نه مالحظات فرهنگی.مطرح می شناختیمالحظات زبانرا براساس 

خود دست به این کار شاق بزند. حاصل کار چاپ س تصمیم گرفت که یها بعد دیو سال
ملک خاتون و ای از اشعار حافظ، جهانمجموعه ۀبود، ترجم های عشقچهرهکتابی با عنوان 

 است، بازنویسی) رادیکال ( ۀترجمعصرانش نوعی . نشاندن حافظ در میان هم٦عبید زاکانی
                                                                                                                   

 .حافظ، استاد شعر فارسیلولویی،  جوع کنید بهر  ٤
 »نکردن اشعار حافظاندر باب ترجمه«دیویس،  ٥
 های عشقچهرهدیویس،  ٦
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های ترجمه امروزیسیاق . ٧شودمی شاعری یگانه و متمایز تصویر در زمان ما چراکه حافظ
  : او ۀدیویس باعث محبوبیت وی در میان خوانندگان غیردانشگاهی شده است. ترجم

And if the wine-seller says wine 
Should dye your prayer-mat... dye it! 
Pilgrims should show each stage's rule 
And seek to satisfy it.8  

 
پردازی دیگری را قافیه ۀحافظ فاصله گرفته و شیو  ایقافیهغزل تکدیویس از  ۀترجم

های زوج انتقال یافته است. کار گرفته است، به طوری که در ترجمه، قافیه به پایان مصرعبه
های شعر حافظ هم، یعنی پیر و تبدیل شده است. شخصیتسطر همچنین هر بیت به چهار 

اند. (زائر) داده »pilgrim«فروش) و (می» the wine seller«سالک، جای خودشان را به 
کردن سجاده با می به عملی دائمی در ترجمه باعث شده که رنگین »yed« ۀاستفاده از  واژ 

سوق دستور پیر مغان سمت هیچ خوانش خاصی از . دیویس خواننده را بهتبدیل شود
و  »pilgrim« ،»stage's rule«دارد. کلمات کند و نه بر حذر میدهد، نه تشویق مینمی

»seek« کند، عرفانی شعر را تقویت می هایداللتکه  کنندمیدر ذهن تداعی را  هایینیمع
 رود. از بین میناچار هبزعم شفیعی، در ترجمه به زبان انگلیسی هایی که، بهداللت

: کندگونه معرفی می، ازجمله مترجمان متأخر اشعار حافظ، خود را اینجفری اسکوایرز
یرز اشعار حافظ را براساس موضوع اسکوا ٩»داند.شاعری ایرلندی که ازقضا زبان فارسی می«

گیرد که به دنبال یافتن کند و از این رهگذر در مقابل گرایشی قرار میبه ده گروه تقسیم می
در های حافظ، که انسجام و وحدت ذاتی در اشعار حافظ است. برخالف بسیاری از ترجمه

یرز، ااسکو  ۀه است، در ترجمسیر آراء و برخی واژگان به پانوشت رانده شدآنها توضیح و تف
نامد) در صفحاتی می تگو، و تأمالو ها ( یا آنچه او خود تفسیر، توضیح، گفتیادداشت

بسا خوانندگانی را جلب کند قلمی جذاب آمده است، تمهیدی که چهدر قالب و جداگانه و 
  : تبیاز این یرز ااسکو ترجمه دهند. که عمومًا رغبتی به خواندن پانوشت نشان نمی

                                                                                                                   
 عصرانش.رجوع کنید به بروک شاو، حافظ و هم ٧ 
 . ١٠همان،  ٨
 .٤٢٣یرز، حافظ، ااسکو  ٩
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carpet with wine-Stain your prayer 
If the Master tells you to 
For the Pilgrim should observe the customs of the way.10   

کردن) است که دار(لکه »stain« ۀکلم کلمه در این ترجمهترین شاخصبدون شک 
آمیز جویانه و تناقضستیزهضرورتًا ایم عملی آن تشویق شدهانجام دهد عملی که  به نشان می

است، و از این جهت بسیار به خوانش مورد نظر شفیعی از این بیت نزدیک است. همچنین 
و درنتیجه تالش شفیعی برای کننده است اشاره دارد به اینکه شراب آلوده »stain« ۀواژ 

کند. اینکه در زبان شناختی بر شعر انگلیسی را مخدوش میهای معرفتاعمال محدودیت
مذهبی خاصی به معنای خون مسیح است، به این معنا نیست که  انگلیسی شراب در بافت

طورکلی در شعر تواند هیچ معنای دیگری داشته باشد. در اشعار حافظ، و بهشراب نمی
فقط نه معناییتعدد دیگر، عبارتسیاری در خود نهفته دارد. بهفارسی، شراب معانی متفاوت ب

های ها و سبکبلکه در درون یک سنت ادبی واحد و دوره ؛بین دو یا چند زبان مختلف
سجاده،  ۀوجهر دو  »carpet-prayer«یرز واژه ااسکو  ۀدر ترجموجود دارد. مختلف آن هم 

برای ترجمه امروزی یرز هم مانند دیویس از زبانی اکند. اسکو را منتقل می یعنی ایمان و هنر،
کارگیری کلمات مخفف) پرهیز وی از بهوی (مثًال  ۀسیاق ترجمگیرد، باوجوداین بهره می

 شفیعی فراهم آورد.  نظررسمی هست که بستری برای خوانش عرفانی موردقدر آن
اند ای به دست دادهان ترجمهکردهای متفاوتشایرز هرکدام با رویکالرک، دیویس و اسکو 

 ١١های این بیت نور تابانیده و برخی دیگر را در محاق قرار داده است.جنبه عضیکه بر ب
اند. را برجسته کردهحافظ شعر های شعری ای متفاوت ویژگیبه شیوهها ترجمههرکدام از این 
زبان  ،های زبان انگلیسیلفهؤ بسط ممحقق است، کوشیده است تا با اساسًا کالرک، که 

عصرانش، عبید زاکانی خاص حافظ را بازسازی کند. دیویس حافظ را در کنار دو تن از هم
غزل در زبان فارسی و انگلیسی  نشاند. او که آشنایی خوبی با ژانرملک خاتون میو جهان

را حفظ کند ظ های خاص فرم و وزن شعر حافویژگیرد، کوشیده است تا حد امکان هم دا
یرز در مقایسه با دیویس ااسکو ای روان و امروزی از این شعر به دست بدهد. و هم ترجمه

های بحثطورکلی، بهداده است. اهمیت کمتری به بافت تاریخی و اجتماعی اشعار حافظ 
                                                                                                                   

 . ٧همان،  ١٠
کید بر بوطیقای انگلیسی ١١ های انگلیسی اشعار حافظ را بررسی آمریکایی ترجمهمایکل هیلمن اخیرًا با تأ

 »حافظ.های عاشقانه پذیری غزلترجمه«کرده است. هیلمن، 
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 هاییرز در ترجمهاهای حافظ دست و پای او را نبسته است. اسکو ساختار غزل عالمانه دربارۀ
چاپی مختلفی ازجمله تورفتگی، قلِم پررنگ، حروف کوچک  تمهیداتز اش اگرایانهتجربه

های مختلفی از اشعار حافظ در تا به جنبهگرفته ای بهره خالقانه ۀبه شیو  و حروف ایتالیک
سو بخشی از تاریخ دریافت ها ازیکطورکلی، این ترجمه. به١٢ترجمه انگلیسی روح ببخشد

های مختلف ها و سبکدر دوره مختلف ترجمه راهای روش دیگرزسویحافظ هستند و ا
ال ؤ س شفیعی را زیر ۀگرایانذهنیت مطلقها بیش از هر چیزی دهند. این ترجمهادبی نشان می

کلی رد داند، یا بهبرد، ذهنیتی که یا دستیابی کامل به یک شعر و مفهوم آن را ممکن میمی
و اغلب گاه کامل و نهایی نیست یچشعر، یا هر اثر ادبی دیگری، هفهم کند. اما در عمل، می

 نسبی و مبتنی بر تفسیر است. 
 

 به زبان عربی یکسانی: حافظ در ترجمهو شباهت  ۀمغالط
گوید سخن می »مخاطب مسلمان«یا » زبانمخاطب فارسی«شفیعی از کلیتی یکپارچه به نام 

و برانگیز وسوسهشان در خونشان است. این تصور ممکن است سنت شعریکه شناخت 
 ،و در بدترین حالت اثباتمبهم و غیرقابل ،باشد، اما چنین تصوری در بهترین حالتجذاب 

بندی شفیعی بر آن استوار تاست. ازجمله مسائل مهمی که صور  از نظر فرهنگی شوونیستی
تحلیلی مبهم دیگر قائم است: قرابت و  ۀدسترسی است که خود بر دو مقول ۀاست، مسئل

که دوری. ازنظر شفیعی زبان عربی قرابت فرهنگی کاملی با زبان حافظ دارد، درحالی
توانند زبان خاص حافظ را منتقل شان از زبان فارسی نمیهای اروپایی به خاطر دوریزبان

بیند که حتی یک فیعی بدیهی است که لزومی نمیکنند. چنین دیدگاهی چنان در نظر ش
عربی از شعر حافظ را تحلیل کند. قصد من این نیست که تعامل تاریخی این دو زبان  ۀترجم

توانست فارسی بود که عرب ارتباط با فرهنگ ادبی راه چراکه ابتدا از  ؛را نادیده بگیرم
را به عاریه بگیرد و از آن خود  شعریهای قالبشناختی، نظام عروضی و هنجارهای زیبایی

نیست و هر تبادلی  خالصسازد هیچ ارتباطی خاطرنشان می ١٣ستنِ او ر پِ طور که سازد. همان
زبان اشعار فارسی نیز درست مانند مترجم انگلیسی زباِن مترجم عرب ١٤الزامًا دوطرفه است.

                                                                                                                   
ها و البته ذکر این نکته ضروری است که اسکوایرز از این مباحث دانشگاهی مطلع است و در یادداشت ١٢

 کند.شناسی به آنها اشاره میکتاب
13  Per Otnes 

  .٣٨، گریعاقل: غیریت، مادیت و میانجی-دیگرِی س، وتنِ ا ١٤ 
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درک هایی را ین چالشی اینکه ماهیت چنرو خواهد بود. براههایی روباشعار حافظ با چالش
 کنم.ای عربی از اشعار حافظ را که در قرن بیستم صورت گرفته است، بررسی میکنیم ترجمه

ای بر آن ی صورت گرفته و طاها حسین مقدمهالشوراب نیأم میإبراهاین ترجمه که به قلم 
حافظ  اتیأو غزل رازیش یأغانای از اشعار حافظ است که با عنوان نوشته است، گزیده

] به چاپ رسیده است. این ترجمه های حافظ شیرازیهای شیراز: غزلنغمه[ یرازیالش
های غربی و شرقی دیوان حافظ؛ نسخهشناسی توصیفی کتاب) ۱مشتمل بر سه بخش است: 

های عربی غزلیات. در ) ترجمه۳های اروپایی و تفسیر به زبان ترکی؛ شناسی ترجمه) کتاب۲
رودررو با ترجمه عربی خود را  حافظ دربارۀ »آثار تفسیری«واقع الشواربی با ارجاع به 

های متنی، تفاوت در نظم تشاند؛ این پیکره تفاو نمی های حافظاز ترجمهای چندزبانه پیکره
آثار «منظور از شود. های پیشین را شامل میابیات و تفسیرهای متفاوت و نیز ترجمه

های اروپایی اشعار حافظ است. شفیعی های فارسی، تفسیر ترکی و ترجمهنسخه ،»تفسیری
لیسی که زبان انگداند، درحالیزبان انگلیسی را به لحاظ فرهنگی از زبان فارسی دور می

ای که تاریخ آن به آن دارد، سابقه ۀاشعار حافظ و تحقیق دربار  ۀدور و درازی در ترجم ۀسابق
نشان  رازیش یأغانطور که گردد. همانقرن هجدهم برمی ۀهای سر ویلیام جونز در نیمنوشته

 ۀاشعار حافظ به هر زبانی، گنجین ۀتواند هنگام ترجمدهد، امروزه دیگر هیچ کس نمیمی
هایی را که از اشعار وی به زبان انگلیسی صورت حافظ و ترجمه ۀآثار پژوهشی انگلیسی دربار 

مواجهه  ۀگرفته است، نادیده بگیرد. تکرار این نکته خالی از فایده نیست که ترجمه یگانه شیو 
کمک و ی از حافظ به الشوراب ۀهای ادبی نیست. درواقع، خوانش و ترجمبا دیگر فرهنگ

صورت  متعدد انتقادیهای ای چندزبانه و فرامّلی از ترجمه، تفسیر و نسخهگری پیکرهمیانجی
  الشورابی از بیت حافظ به این صورت است: ۀترجم. استگرفته

  ١٥و خذ سجادة التقوی بماء الکرم فاغسلها یرسوم الدار فاتبعن یدریعارٌف  یخیو ش
  لفظ من از این بیت:بهلفظ ۀترجم

My shaykh is knowledgeable, knowing the rules of (each) stage, 
follow me! 
And take the rug of piety and dye it with wine [water of vine].  
                                                                                                                   

 .٤-١، اغانی شیرازحافظ،  ١٥
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این بیت پیداست که الشواربی  ۀدر ترجمسالک  ۀو حذف واژ  شیخیاز انتخاب معادل 
را که ازجمله مفاهیم بنیادی شعر حافظ هستند،  سالکو  پیرمغاننخواسته مفاهیمی چون 

منظوم  ۀمنثور همین بیت که زیر ترجم ۀجالب اینجاست که در ترجم ۀمعرفی کند. اما نکت
، را حفظ کرده شیخ المجوسم مختص به شعر حافظ، ازجمله آمده است، مترجم تمام مفاهی

کید بیشتری بر مفهوم  شده  پیرمغاناست. حتی در توضیحاتی که در پانوشت آمده است، تأ
های برگردانده است که داللت فغسلبهرا به  رنگین کنمنظوم  است. الشواربی در ترجمۀ
بخشد که این این تفسیر را قوت می سجادهو  فغسلبهآورد. پیوند مذهبی غسل را به ذهن می

ذهبی. باوجوداین، الشواربی در م ۀفریضانداختن تعویقبیت درواقع دعوتی است برای به
 ۀدر ترجم .فالوین السجاده بالخمریترجمۀ منثور ایماژ خاص حافظ را حفظ کرده است: 

را از دست  میو  سجادهدر گیومه قرار گرفته است تا مبادا خواننده ارتباط بین  سجادهمنثور 
کید آمده است. بااینتقوا  ۀواژ  منظوم، ۀبدهد. همچنین در ترجم ، حتی اگر حالبرای تأ

ر ترجمه هم رهنمودهای روشنی برای تفسیر در اختیار خواننده قرار ندهد، به دنبال غزل تفسی
 مفصلی به زبان عربی آمده است. 

گیرد تا خواننده را الشواربی در هر دو نوع ترجمه از تمهیدات تفسیری مختلفی بهره می
 ۀخوانشی که مطلوب شفیعی است. ترجم ؛سوی خوانش عرفانی از این بیت هدایت کندبه

منثور این آزادی را به وی داده است تا ایماژها و مفاهیم شعر حافظ را به زبان عربی برگرداند. 
منظوم بسیاری از این مفاهیم و عناصر تن به اصول شعر کالسیک در  ۀکه در ترجمدرحالی

قرابت و دوری برگردیم، این پرسش  ۀاند. اینک اگر به مسئلزبان عربی داده و بومی شده
خاص را در اختیار » دسترسی«آید: آیا قرابت فرهنگی زبان فارسی و عربی آن پیش می

کند که باید های الشواربی در ترجمه به ما گوشزد میمترجم عربی قرار داده است؟ انتخاب
قائل شویم که  انتقادیهر نوع باور به امکان دسترسی مطلق را وانهاده و به نوعی بررسی 

داند. منظور شفیعی این است های مختلف میگریل میانجیخوانش هر نوع متنی را حاص
های بین شعر فارسی و عربی، به خاطر شباهت حافظ به زبان عربی تفاوت ۀکه در ترجم

راستی چنین بود، چه لزومی ههایی بنیادی نیستند. اگر بهای ادبی این دو زبان، تفاوتسنت
سوی زبان را بهعرب ۀلفی شود تا خواننددامن تمهیدات تفسیری مختبهداشت الشواربی دست

 مرکزی حافظ هدایت کند؟  ۀدرک استعار 
متحمل همان  ،درواقع، سخن من این است که الشواربی نیز در مواجهه با زبان و ترجمه

زبان در تالش برای حفظ زبان خاص شعر رنج و زحمتی شده است که مترجمان انگلیسی
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شود یم یو فرهنگ یزبان یهامتوجه تفاوت لیتحل نیابیشتر تبعات  .اندحافظ متحمل شده
 کنند. تلقی می یهیبد یاسنجهآنها را که اغلب 

،  این ادعای ناشر و مترجم است ۱۹۴۴شده به سال ، چاپاغانی شیراز ارۀجالب درب نکتۀ
عربی صورت طور مستقیم از زبان فارسی به زبان حافظ است که به ۀکه این ترجمه اولین ترجم

ای پرداخته های ترجمهکوتاه خود به تحسین پروژه ۀطاها حسین نیز در مقدم ١٦گرفته است.
دانشگاه ش اقدیمی(یا به اسم ادبیات دانشگاه قاهره  ۀاست که اساتید و دانشجویان دانشکد

ادبی به زبان عربی  ۀاو سپس افرادی را که در ضرورت ترجم ١٧دادند.انجام می )فؤاد اول
خواهد تا از دهد و سرانجام از خوانندگان میطور مستقیم خطاب قرار میدید دارند بهتر 

ورزد که ها بیاموزند و بر این عقیده اصرار میهای ادبی دیگر و تاریخ آن فرهنگفرهنگ
ادبیات عرب «تنها بر غنای  ،ادبی بیگانهآثار فردوسی و دیگر  ۀدیوان حافظ، شاهنام ۀترجم

حافظ به زبان عربی در ظهور نگرشی ریشه  ۀدر قرن بیستم، عزم ترجم ١٨ود.خواهد افز » ما
نگرشی که در رشد نهادهای ادبی  ؛دانستسازی میت که ادبیات را گفتمانی برای ملتداش

 ۀاولین ترجم اغانی شیرازاینکه آیا ادبیات دانشگاه قاهره تجسم یافته بود.  ۀچون دانشکد
کند، اما خود این ادعا نمیاست یا نه، کمک چندانی به بحث ما مستقیم از اشعار حافظ 

چارچوب نظری شفیعی با و  های ادبی فارسی و عربی استپویایی فرهنگی سنت ۀدهندنشان
ی فراتاریخی هاچارچوبی که طبق آن زبان فارسی و عربی مشابهت ؛خواندنمیکدکنی 

 ١٩.دارند
عبدالوّهاب الشواربی شاگرد وجودی اتفاقی ندارند. کدام نه مترجم، نه متن و نه بافت هیچ

نفوذ مصری بود. الشواربی زبان فارسی و )، مترجم و محقق صاحب۱۹۵۹(درگذشته  عّظام
براون دوارد با ابه مدت کوتاهی آموخت و در آنجا  ۱۹۳۳ ترکی را در شهرهایی مثل لندن در

تاریخ ادبیات فارسی نگارش شناس بریتانیایی مشهور و از پیشگامان )، ایران۱۹۲۶(درگذشته 
                                                                                                                   

 فارسی برای اولین بار ۀعربی نوشته شده است: ترجمه از نسخه زبان ب بر روی جلد کتاب ١٦
و آثاری از یونان باستان و ادبیات معاصر  شاهنامه فردوسی ۀخود به ترجم ۀطاها حسین همچنین در مقدم ١٧

 . ٢، اغانی شیرازکند. حافظ، اروپا اشاره می
 . ٢-١همان،  ١٨
حافظ را از زبان کلیات تاآنجاکه من امکان بررسی داشتم، الشواربی اولین و تنها مترجم عربی است که  ١٩

، ١٩٤٤(قاهره،  الغزل فی ایرانو  الغناء: شاعر حافظ الشیرازیوی  ۀاست. دیگر ترجمفارسی ترجمه کرده
  ) است.١٩٨٩بازنشر در بیروت، 
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تاریخ ادبیات فارسی: از های براون به نام الشواربی یکی از کتابدرس شد. نوین هم ۀبه شیو 
حافظ از فارسی  ۀراستی چرا ترجمرا از انگلیسی به عربی ترجمه کرد. اما به فردوسی تا سعدی

 هایمحیطتواند این باشد که به عربی بیش از پنج قرن به تأخیر افتاد؟ یک پاسخ محتمل می
هایی شد، عمدتًا محیطدست و خوانده میبهپیشامدرنی که اشعار حافظ در آن دست

 بادلین ۀخطی فارسی، ترکی، هندوستانی و پشتو در کتابخان فهرست نسخدر چندزبانه بودند. 
دست به گمنام بسیاری ازاین تفسیرهای .٢٠نام تفسیری از حافظ به زبان عربی آمده است

ترجمه  ،ها وجود دارد. درواقع، در دنیای پیشامدرنهای عربی، ترکی عثمانی و دیگر زبانزبان
 در رقابت بود.  تفسیربا دیگر انواع بازنویسی ازجمله 

رمانتیک (الگوی سیاسی یک کشور، یک ناسیونالیسم  ۀزباناخالق تکدر قرن بیستم که 
های کوشیدند تا در مقابل کانون ،ازجمله دانشگاه قاهره ،یافت، نهادهایی ادبی رونق زبان)

در چنین  ٢١د.نادبی در زبان عربی خلق کن کانونیها ازجمله فارسی، ادبِی ملی دیگر زبان
خوانندگان نسل جدیدی از فضایی بود که طاها حسین و الشواربی مشتاق بودند که حافظ را به 

بلکه بیشتر به  ؛ا آشنا بودخاطر اینکه حافظ بیش از اندازه برای آنهعرب معرفی کنند، نه به
(بخوانید » دیگر«های ادبی سنتای از آثار این خاطر که مفهوم ادبیات مستلزم ایجاد گنجینه

های بستر خوانش و تفسیر اشعار حافظ در سرزمین از آن های قبلمتفاوت) بود. در دهه
، گرفته بوددولت قرار نهای ملتداری چاپ و سیاستزبان هنوز تحت تأثیر سرمایهعرب

نوعی بازنویسی رادیکال نیازمند دولت ) ملت(ایتوسشخصیت برای تقویت هایی که سیاست
 ۀاما اینک زبان فارسی و عربی وارد عصر ادبیات شده بودند. در اینجا نکتیعنی ترجمه باشد. 

گری شناختی مهم این است که تعامل تاریخی دو زبان فارسی و عربی همیشه با میانجیروش
واسطه بین زبان عربی و بدون امل دیگری صورت گرفته است. مفهوم قرابت فرهنگِی عو 

به همان اندازه که دلرباست، موهوم  ،قرابت و دوری استوار است بر مقولۀ مبهمفارسی، که 
 نیز هست. 
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