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Abstract  
Divan-e- Hafiz be-Al-Arabiyyate She'ran (Hafez's Divan in Poetic Arabic) is a 

poetic translation of four hundred and ninety ghazals by Hafez. This study aims 

to examine the external music or the prosody of this translation based on the 

subtleties of the Persian and Arabic prosodic system. Factors such as meter, 

differences in the number of prosodic elements, meter change, poetic necessities, 

modifications, or addition or subtraction of words for prosodic reasons were 

evaluated and criticized. For a deeper analysis, the first twenty ghazals of Hafez's 

Divan were investigated, while other ghazals, especially Molamm'at, were also 

considered to confirm the findings. The data were analyzed using a descriptive-

analytical method with a prosody-based approach. The results showed that the 

syntax and sometimes even the rhetoric of Hafez's poetry has been influenced in 

this translation by external music, which has resulted in modifications and 

overabundance of poetic necessities in the target language. The changes that the 

prosody of Persian poetry have found over time, as required by Iranian taste, are 

not easily translatable. Alterations in the meter of the most Molamm'ats in the 

present translation seem to be a testament to this claim. 
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ترجمة  ،بالعربیة شعراً حافظ دیوانبررسی موسیقی بیرونی در کتاب 

 غزل نخست( 51تكیه بر  نادر نظام طهرانی )با

  

 دانشيار، گروه زبان و ادبيات عربی، دانشگاه بيرجند، بيرجند، ایران   محمدرضا عزيزي
  

 استادیار، گروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه بيرجند، بيرجند، ایران زادهعباس واعظ

  چکيده
ظ شيرازي است. این پژوهش در نظر دارد موسيقی غزل حاف 568برگردانی منظوم از  بالعربیة شعراً دیوان حافظ

. عواملی ندكهاي عروض فارسی و عربی بررسی بيرونی یا همان وزن عروضی این ترجمه را با ت يه بر ظرافت

هاي شعري، زحافات و افزودن یا كاستن مانند نوع اوزان، تفاوت شمار اركان عروضی، تغيير وزن، ضرورت

غزل نخست دیوان حافظ ت يه شد،  18قد و ارزیابی شد. به منظور تمركز بيشتر بر ها به دالیر عروضی، نواژه

 ها . روش پردازش دادهشده غزليات به ویژه ملمّعات نيز توج ها به سایراما براي اطمينان از یافته

ظ عر حافدهد نحو و گاه حتی بالغت شتحليلی با روی رد علم عروض است. نتایج تحقيق نشان می -توصيفی

د به هاي شعري را در زبان مقصدر این ترجمه تحت تأ ير موسيقی بيرونی قرار گرفته و زحافات و ضرورت

ه آسانی ب نی یافتهدنبال آورده است. تغييراتی كه عروض شعر فارسی در گفر زمان ميابق ذوق و قریحة ایرا

 جریان ترجمة حاضر، گواهی بر اینرسد تغيير وزن غالب ملمّعات در گنجد. به نظر میدر ننبرد ترجمه نمی

 مدعا باشد. 

 .موسیقی بیرونی، نقد ترجمه ،دیوان حافظ بالعربیة شعراً ها:کليدواژه
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 مقدمه
موسيقی، پيوندي ناگسستنی با شعر دارد و به عنوان ی ی از عناصر مهم شعر به ادبيّت و 

و شعر معتقد  وسيقیكدكنی دربارد پيوند مكند. شفيعیتأ يرگفاري آن كمک بسزایی می
كشانده، وادار به گفتن شعر هم جوي موسيقی میواست همان عواملی كه انسان را به جست

هاست و غنا موسيقی الحان و ها و لفظحقيقت موسيقی كلمه زیرا شعر در»كرده است؛ می
 (. 6869كدكنی، )شفيعی« هاآهنگ

از  .(868-866)همان:  و معنويت: بيرونی، كناري، درونی نوع موسيقی اس 5شعر داراي 
عر بارزترین نوع موسيقی ش« وزن»نوع موسيقی در شعر، موسيقی بيرونی یا همان  5ميان این 

ن آن، اند؛ زیرا بدوترین عامر و مؤ رترین نيروي شعر دانستهاست. وزن را پس از عاطفه، مهم
ارد، این از یک شعر د افتد. توقعی كه انسان اصوالًتخيّر و تهييج عواطب كمتر اتفاق می

 (.57 و 53است كه بتواند آن را زمزمه كند. وزن، فضيلت شعر است )همان: 
هاي عربی است كه به انتقال موسيقی از جمله ترجمه حافظ بالعربیة شعراً دیوانكتاب 

غزليات حافظ عموماً و موسيقی بيرونی و كناري خصوصاً اهتمام ویژه دارد. مترجم، نادر 
از همان آغاز كار در برگرداندن معانی و اف ار »كند كه: در مقدمه تصریح می 6نیطهرانظام

ها، وفاداري به اصر متن را تا حدّ ام ان سرلوحة خود قرار دادم، اما و به نظم درآوردن آن
 .(6866ظ، )حاف« افزودها بيشتر به سختی آن میها و قافيهاین كار در كنار رعایت وزن بيت

كوشد موسيقی بيرونی این ترجمه را از ميان انواع نهارگانة موسيقی میجستار حاضر 
زن . به منظور تمركز بيشتر بر وكندل در زبان مبدأ مقایسه زشعر بررسی كند و با وزن غ

زليات غ ها به سایرغزل نخست دیوان حافظ ت يه شد، اما براي اطمينان از یافته 18عروضی 
ژوهش پس هاي پتحليلی است و داده -روش تحقيق، توصيفی. شده به ویژه ملمّعات نيز توج

هاي دانش عروض، گردآوري و اساس ظرافترسی غزليات فارسی و ترجمة آن براز بر
 تحلير خواهد شد. 

                                                            
 در تبارایرانی ايخانواده در شمسی هجري 6866 سال در -دانشگاه استاد و مترجم شاعر، نویسنده،-تهرانی نظام . نادر6

بيان  رشتة در و آمده ایران به 6887 سال در عربی ادبيات و زبان رشتة در كارشناسی دریافت از پس. آمد دنيا به دمشق

 در نیگوناگو هايمس وليت هاسال این طی تهرانینظام نادر. گرفت دكترا تهران، دانشگاه الهيات دانش دد از شده

 .(6833 دادفر، و نيامصيفوي: ك. ر بيشتر آگاهی براي) است داشته برعهده و... دانشگاه صداوسيما، وپرورش،آموزش
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هاي عروض عربی استوار شد، اما موسيقی شعر فارسی در آغاز بر همان اركان و تفعيله
ذوق ایرانيان هماهنگ شده است؛ این بستر طنين و آهنگ شعر فارسی طی زمان با روحيه و 

شناسی شعر فارسی و عربی فراهم مشترك و اختال  اوزان، زمينة مناسبی براي جمال
 آورد.می

جفب  جوه ادبی متن وموسيقی بيرونی به این دلير انتخاب شد كه این ضلع از شعر در و
جش طفه یا خيال، قابر سنبدیلی دارد و بهتر از ابعاد دیگر شعر مثر عات بیمخاطب، اهمي

است و ذوق و نقدهاي استحسانی نویسندگان و ناقدان، كمتر در آن دخير است. همچنين 
با وجود تغييرات فراوان بر مبناي عروض عربی  -ننان كه گفشت- موسيقی شعر فارسی

در این زمينه، متخصص است و در  طهرانینظاماستوار شده است. افزون بر همة این موارد، 
مان دادن وزن غزليات حافظ به زبان عربی رنجی بسيار بر خود هموار كرده است. او خود سا

اي تحت عنوان شاعر است و دیوان شعري به نام نفحات شعریه دارد. همچنين درسنامه
 ط مترجم بر علم عروض دارد.نوشته است كه نشان از تسل العروض العربی و تطوّره

 . پيشينة پژوهش1
 16ریخ در تاپژوهشی حافظ شناسی و كرسیشمين نشست مركز حافظسيصد و سی و ش

اختصاد یافت. در « دیوان حافظ بالعربیة شعراً»به بررسی و نقد  6588سال  فروردین ماه
ظ و به موسيقی شعر حاف حضور مترجم و منتقدان برگزار شد بخشی از این نشست كه با

. مقاله یا كتابی كه با این موضوع شداره به طور مختصر اشاهميت آن در ترجمة مورد اشاره 
 به ویژه موسيقی بيرونی و وزن، همپوشانی داشته باشد، یافت نشد.

به نظر ، روانة بازار نشر شده است 6866سال  ر در نيمة دوماز آنجایی كه ترجمة حاض
د است صورت نگرفته است. امي یمستقل در نقد و بررسی این كتاب، پژوهش كنونآید تامی
عات از منظر ميال ...هاي زبانی، ادبی، فرهنگی وتوجه به جامعيت این كتاب به ظرافت با

 ترجمه پرداخته و جایگاه واقعی این ا ر ارزشمند، بيشتر شناخته شود.

 . ترجمة موزون شعر از فارسي به عربي5
ی، خهاي گوناگونی مانند موقعيت جغرافيایی، سير تاریموسيقی هر فرهنگی ریشه در مؤلفه 

موسيقی، ذوق و وزن شعري  ،هادارد. ایرانيان و عرب و... نظام اجتماعی، اعتقادات دینی
اختال  وزن شعري ایران قدیم و وزن شعر عرب در اختال  موسيقی »خاد خود را دارند. 
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پيشتر از آن ه عرب موسيقی ایرانی را بياموزد، یعنی در دوران  ].[ این دو قوم بوده است
ی عرب صحرایی كه موسيقی اصلی بيابان را داشته و از موسيقی ایران آگاه ابتدایی زندگ
 (. 6869كدكنی، )شفيعی« نبوده است

در قرون اولية اسالمی اوزان شعر دیگر ملر را وزن »ها همين عدم آگاهی بوده كه عرب
اند و تصورشان بر آن بوده است كه وزن فقط در شعر عرب وجود دارد و شعر شناختهنمی

تفاوت ذوق موسيقایی حتی در دورد اسالمی كه شعر  .(987)همان: « دیگر ملر وزن ندارد
د رسفارسی از وزن عروضی شعر عربی ا ر پفیرفت، هم قابر مشاهده است. به نظر می

تغييراتی كه ایرانيان ميابق با ذوق موسيقایی خود در بحور عروضی عرب دادند و اختال  
 له دارد.أرسی و عربی ریشه در همين مسدر اوزان پركاربرد شعر فا

هاي بنيادین در موسيقی شعر عربی، خاصه وزن است كه جاحظ در درك این تفاوت
مه از قابليت ترج شعر»دارد: سدد سوم هجري از ننين ن تة مهمی در ترجمة شعر پرده بر می

ز هم اآن  ازدشير، شودهرگاه شعري به زبان دیگري ترجمه زبانی به زبان دیگر را ندارد. 
زایر  آنجفابيت و  گرددحُسن و وجاهت آن، ویران میو  رودآن از بين می وزن پاشد،می
 .(6619 )جاحظ، «یابدمیتر از نثر ارزشی پایينو  شودمی

ترجمة شعر، مخالفان و طرفداران خود را همواره تا روزگار كنونی داشته است. صالح 
شاعر تنها به قصد بيان معنا از كلمات كمک »یسد: نوالصاوي از مخالفان ترجمة شعر می

 اندیشد... شعر پيونديپردازي میگيرد، بل ه به ماوراي آن، یعنی عالَم ترنم و نغمهنمی
ند، كآورد كه در حالتی خاد تجلی پيدا میمبارك بين دنياي الفاظ و دنياي معانی پدید می

قلو هر شود. كودكان دوبار متولد نمیحالتی كه براي شاعر قابر ت رار نيست. كودك دو 
تر باشد باز هم با ی دیگر اختال  دارند. ترجمه و اصر هم این قدر شباهتشان به هم نزدیک

صالح ) همين منتقد سرشناس مصري این در حالی است كه .(6838)معرو ،« اندگونه
از دیوان حافظ غزل  88به ترجمة  دیوان العشقدر مقام عمر در كتابی با عنوان  (الصاوي

 شيرازي پرداخته است.
هاي ها به وفور در مضامين و قالبشعر در تاریخ پيوندهاي ادبی و فرهنگی ایرانيان و عرب

 شاعر زبردست-ی رازي گوناگون ترجمه شده است. صاحب بن عباد، دیوان منصور منيق
سال  61آن زمان،  هه( كه در863الزمان همدانی )وفات را باز كرد و از بدیع -روزگار خویش
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 همنيار،بالمجلس خواست، سه بيت از منيقی رازي را به عربی ترجمه كند )ر. ك: داشته، فی
6855). 

ین ترمترجم گاه در ترجمة شعر به شعر، پایبند رعایت وزن نيز بوده است. معرو 
ر هه( كه خود دیوانی د 138الدین اصفهانی )وفات سراي ادبيات عربی، قاضی نظامرباعی

يسا، كرد )ر. ك: شمرباعی دارد، رباعيات فارسی را با التزام وزن به رباعی عربی ترجمه می
6875.) 

 هاي موزون غزليات حافظ. ترجمه1
سی و ی و سياسی از عربی به فارشعر در گفشته به سبب همجواري و مناسبات گوناگون دین

ر ا ر شهرت جهانی شاعران ها دع س تجربه شده است، اما در دورد معاصر است كه عرببر
 افتادند. و... هاي خيام، مولوي، سعديایرانی و عوامر دیگر به صرافت ترجمة سروده

شعر حافظ شيرازي در ادبيات كالسيک عرب ناشناخته ماند و در روزگار معاصر بود كه 
و  یها در قالب سنتهاي گوناگون به شعر و نثر عربی ترجمه شد. همة این ترجمهبا روی رد

اند. تنها برگردان منثور غزليات حافظ به زبان عربی، ترجمة در بحور عروضی سروده شده
جمة معرو  است، شامر تر« ترجمة مادر»ابراهيم امين الشواربی است. این ترجمة منثور كه به 

ة شعر كه ترجم رو آن همة غزليات حافظ است. طبق تصریح الشواربی در مقدمة كتاب، او از
نظر از ترجمة شعري غزليات حافظ صر  داندمبدأ به شعر در زبان مقصد را دشوار میاز زبان 

از آغاز فهميدم كه برگردان شعر به شعر، امري به غایت دشوار است و نيازمند »كرده است: 
ر هاي شاعو اندازه كم به راحتی شعر بسراید و در حد شاعري خوش قریحه است كه دست

(. با وجود 6877)الشواربی، « هاي فنی و اوزان تسلط داشته باشدسلوبما یا فراتر از او بر ا
ها را در غزل را به شعر ترجمه كرده و حتی برخی از این ترجمه 16این دشواري، الشواربی 

 همان وزن و قافية غزل حافظ )مثر غزل اول دیوان حافظ( سروده است.
كند و در انگيزه و دلير رجمه میغزل از شعر حافظ را به شعر ت 88صالح الصاوي بعدها 

نه نظم به طور كامر صورت گرفته و نه نثر »ترجمة ابراهيم الشواربی در نویسد: آن می
ر ها و ادبيات شرقی منحصدر محافر دانشگاهی مربوط به زبان ،رو انگيز است؛ از اینطرب

 ت از روح شاعريشد... خواهم كوشيد شعر حافظ را به شعر ترجمه كنم. اميدوارم در صيان
 (.6817الصاوي، « )ن او و خوانندد عرب از ميان بروداو موفق شوم تا غربت ميا



 12 | دهزاعزيزي و واعظ

 

حافظ دارد ) طهرانینظاماش عنوانی مشابه با ترجمة نادر عمر شبلی الصویري كه ترجمه
بر این باور است كه ترجمة شعر باید به شعر باشد؛ به این دلير كه  (الشیرازی بالعربیة شعراً

(. او دربارد ترجمة 1881الصویري، « )سيقی در شعر و ميراث ادبی ما یک اصر استمو»
ترجيح دادم حافظ را بر پایة همان اوزان »نویسد: ت انتخاب عروض سنتی میعل منظوم و

، حافظی را نيافریده باشم كه لباسی غير از لباس 16سنتی ترجمه كنم تا براي خوانندگان قرن 
 «ه است. دوست دارم مردم او را با همان جامة شيرازي خویش ببينندروزگار خود به تن كرد

 (.66همان: )
غزليات  هايآخرین ترجمه از ترجمه «دیوان حافظ بالعربیة شعراً»كتاب مورد بحث، یعنی 

حافظ به زبان عربی است كه در آن بيشترین تعداد از غزليات حافظ  به زبان عربی ترجمه 
این كتاب را از متن فارسی به عربی ترجمه كرده و سعيد واعظ  نیطهرانظامشده است. نادر 

عهده داشته است. انتشارات آواي خاور این مجموعه را بازنگري و نظارت بر ناپ آن را بر
به هاي مشابه ناپ رسانده است. این ترجمه را با توجه به جنبه 6866صفحه در سال  6888در 

 بندي كرد. این طيبگرا دستههاي لفظشمار ترجمهتوان در لغوي، نحوي، عروضی و... می
 هنوز طرفداران خاد و كاربردهاي متداول خود را دارد. ،نقدهاي تند با وجودها ترجمه

 . اوزان غزليات حافظ در اصل و ترجمه0
ر د این ه بحر خود غزل در فارسی نيستاز غزليات حافظ، فارغ از  طهرانینظامهاي ترجمه

رین و تترین و نرماز غنی»ی از بحور پركاربرد شعر عربی است و آن را بحر كامر كه ی 
 18از اند. طبق احصاي ما ( سروده شده6838اند )علی، دانسته« ترین بحور شعر عربیآهنگين

 78(، یعنی 18و  63، 67، 61، 65، 61، 66، 68، 6، 3، 1، 5، 8، 1غزل ) 65غزل اول، ترجمة 
 ر سروده شده است.ها در این بحدرصد ترجمه

ل در بحر خود غز هایی كهآنجا كه اوزان شعر فارسی با عربی متفاوت است، ترجمه از
در  66و  69، 68، 6غزل اول، نهار غزل  18اند. از ميان به نسبت خيلی كم سروده شده باشند

ده در بحر رمر مثمن سرو و ترجمة آن 69، غزل اند. به عنوان مثالبحر خود غزل ترجمه شده
 شده است:

 بیغر نیسههليهان خوبان رحم كن بر ا  يگفتم ا
 

 بیغر نيگفت در دنبال دل ره گم كند مس  
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 بی الخ لقِ إرحَمْ ذا لغر رِیْستتلطتان      ایت قلُت   
 

 بِیغر نٍیلِمستت  هٌیت ت یدَرْبِ الهَوَ یقتا  ف  
 

 (6866)حافظ،  

 :اندكه هم غزل هم ترجمة آن در بحر خفيب سروده شده 166یا غزل 

 شهههمههال  نسهههيههم  اي بههاشهههی  خههبههر خههوش
 

 وصههههال پههيههام  مهها بههه رسههههانههی كههه 
 

 الشتتتلمتا   ن ستتتیتمَ  یتا  الُت شتتتر ی  لتِی  ز فَّ
 

 التتوِلتتتا   عتتَهتت   حتتان  اآلن  قتت  ِ وَ 
 

 (158)همان: 

اند با این تفاوت كه تعداد ها نيز هستند كه در همان بحر سروده شدهبعضی از ترجمه
در بحر  66هاي خود غزل است. مثالً غزل از تفعيلههاي عروضی ترجمه كمتر اركان/ تفعيله

 رمر مثمن مخبون و ترجمة آن در بحر رمر مسدس مخبون سروده شده است:

 بههادت اركيههم ديههآمههدن ع ايههسههههاق
 

 ادتیمرواد از  يكه كرد ديه وان مواع 
 

 یلتت  َ ستتتتاقِ ئتتاًیهَن   یتتْأقتُتتَ   التعتِ   
 

  یالتلالقِ   یتتال تتت غتتِبْ عتتَنتت  َ  تتواع 
 

 (38)همان: 

اوزان شعري مثمن )هشت ركنی( و در زبان  بيشترباید توجه داشت كه در زبان فارسی، 
عربی، مسدس )شش ركنی( هستند. به عنوان مثال، بحر رمر در زبان فارسی، بيشتر به صورت 
مثمن و در بعضی مواقع )بيشتر در قالب مثنوي( به صورت مسدس كاربرد دارد، اما در زبان 

 ل مسدس است.طور معموعربی به

 . عدم هماهنگي شمار ارکان عروضي2
در  وضاساس عر»گوش ایرانی در شعر به اركان بيشتري در قياس با شعر عربی عادت دارد؛ 

ت؛ كه عروض شعر عربی بر شش تفعيله استوار اسدر حالی شعر فارسی بر هشت تفعيله است
(. به عبارت 6817الصاوي، « )ت و نيم عربی استیک بيت فارسی معادل یک بي ،رو از این
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دیگر، به طور معمول بحور شعر عربی، مسدس )شش ركنی( و بحور فارسی مثمن )هشت 
 ركنی( هستند.

هی اند، اما گان سروده شدهبيشتر در بحور مسدس و مثمهاي غزليات حافظ نيز ترجمه
ند. این اركنی سروده شده 61و حتی  68شود كه برگردان بعضی غزليات در بحور دیده می

ركنی خو  3و  1عربی زبان كه به اوزان  به ویژهبحرهاي طوالنی براي مخاطب فارسی و 
كه در بحر  5رسد. از آن جمله است ترجمة غزل كننده به نظر میگرفته، نامأنوس و خسته

 ركنی( سروده شده است: 68كامر مُعَشَّر )

ِ ی  خ تاراً عل رازَی ِن ش یُّل وْ ذل َ التُّرک  أغارا یقُل
 

 ل وَهَُُْ  أسْودَ   الِهِ  ِن ذا الوجودِ سَمَرقن اً بَ   بخارا  
 

 (6866)حافظ، 

 قَل بی أ غا را تا رَن عَ ال شی را زَ مُخ تُر کی یُ مِن لَو ذا لِ کَت
 - -ن  - - -ن  - - -ن  - - -ن  - - -ن  - -

 مستفعالتن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
 دَن بَل بُ خا را دِ سَ مَر قَن مِن ذَل وُ جو وَ دَ خا لِ هی أسلَ وَ هَب تُ 

 - -ن  - - - -ن ن  -ن  - - -ن  –ن ن  -ن  –ن ن 
 مستفعالتن فعالتن مستفعلن متفاعلن متفاعلن

 
 ركنی ترجمه شده است: 61كه در بحر كامر  681یا غزل 

  ن ةِف وق  الوَجْ مْشِیَل نَّه  لم  یُیحَُ قِیط ر یوَض عُْ  عَل یوَجْهِ
 و  ئات األلطافِ  نه  توقَّعُْ  و ل ن لم أحْظ   نه  بن ظر ةِ 

 (6866)حافظ، 

 ق   وَج ن  تی ل م یَم شِ ف و ال کِن ن  هو قِ حَ بی بی ت  عَ ال ط  ری وَج هی وَ  ض ع
 -ن  - - -ن  - - -ن  - - -  -ن ن  -ن  -ن ن  -ن  - -

 مستفعلن مستفعلن ستفعلنم فعالتن متفاعلن مستفعلن
 ه  بِ ن ظ رَ تی ا ح ظ   ِن وَ ال کِن ل م ه  تَ وَق ق  عَُ طا فِ  ِن وَ مِ آ ت  ا  

 -ن  -ن ن  -ن  - - - -ن  -ن  -ن ن  -ن  - -ن  –ن ن 
 متفاعلن فاعلن مفاعيلن متفاعلن فاعلن متفاعلن
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 لند ان عروضی، ركنی بباید به این ن ته نيز توجه داشت كه متفاعلن در بين ارك
ركنی نيز  61یا  68كه این ركن بلند در قالب وزنی شود و زمانیهجایی( محسوب می 9)

كننده خواهد بود. اگر غزلياتی را كه بياید، آن وزن براي مخاطب عرب زبان نقدر خسته
 اند با غزلياتی كه در اوزان شش ركنی بحر كامر )ش ردر این اوزان طوالنی ترجمه شده

اند،  مقایسه ( ترجمه شده6866)حافظ،  616اصلی و رایج این بحر در زبان عربی( مثر غزل 
 آور بودن آن در  قالب معشّر و بيشتر، پیكنيم به زیبایی این بحر در قالب مسدس و مالل

 خواهيم برد:

 رةِیستتتَ تت رات  عِشتتت تتتِ َ نتت ُتتتتتة  لتتِل َ
 )مهتهفههاعهلهن مهتهفههاعهلهن مسهههتههفههعههلن(          

 

   رةِی ِن کمتتا ِ ال َ و بلوغ  وَلتتتْلتتِ َ 
 )مههتههفههاعههلههن مههتههفههاعههلن مسهههتفعلن( 

 

ی رو، معنایبيت در سنت شعر فارسی و عربی، قائم به ذات و مستقر است؛ از این 
شود. واحد معنا در این جداگانه دارد و وزن دو مصراع به عنوان یک واحد سنجيده می
ان عربی به یک بيت در زب ترجمه نيز بيت است و نادر نظام كوشيده است هر بيت حافظ را

زبان، غزل فارسی را در سمت راست و ترجمة عربی برگردان كند؛ بنابراین، مخاطب عرب
غزل  18غزل را با همان تعداد ابيات در سمت نپ صفحه فرا روي خود دارد. شمار ابيات 

نخست با ترجمة عربی ی سان بود و تنها در غزل دهم براي بيت ششم معنا و معادلی در 
 فارسی نيافتيم:

 اانیفتظْ ل مَُْ د ن  اح یت عَُِثت ُْ بِط رَّتت َ الر   
 

 
   ر یالتَّت ت ُ نایْق  نابَنا فن صتتت یهتاا التاِ  

 

 (19)همان: 

 . تفاوت اوزان ملمّعات حافظ با ترجمه6
يقی اختالفاتی كه موس با وجود دهدها و ابيات عربی در دل شعر فارسی نشان میوجود مصراع
عربی دارد، گوش ایرانيان با وزن شعر عربی آشنا بوده و ظاهراً این آشنایی بر شعر فارسی و 

ا ر انس و الفت ایرانيان با اشعار عربی حاصر شده است. این بخش از اشعار عربی تحت 
 هاي شاعران عرب است. عنوان ملمّع گاه سرودد شاعران ایرانی و گاه تضمين سروده
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رد و ی ی از مشهورترین و زیباترین ملمّعات او بيت غزل ملمّع دا 11حافظ در مجموع، 
ی أدِر أال یا ایّها الساقآغازین دیوان اوست. هرنند به گفتة محققان، مصراع عربی این بيت )

 تضمين كرده است ماً از خود حافظ نيست و او این مصراع را در شعر خود( مسلکظساً و ناوِلها
 (.6816)هروي، 
در  -6ه را پی گرفته است: به طور كلی دو روی ليات ملمّعدر ترجمة غز طهرانینظام

هاي عربی حافظ تصر  نشده یا تصر  اندكی شده، قاعدتاً ها/ بيتغزلياتی كه در مصراع
بحر ترجمه همان بحر غزل است، مثر غزل اول كه غزل و ترجمه هر دو در بحر هزج مثمن 

 اند:سروده شده

 ناوِلها أدِر کظستتتاً و یالستتتاق هایّا ایأال 
 

 اهافتاد مشهه ر یكه عشههق آسههان نمود اول ول 
 

 أدِرْ کظستتتاً و ناوِل ها یالستتتّاق هایّأ ایأال 
 

 فستتتَهْ   أوّ   ال  بو، و ل ن  ح مَّ   شتتت ِل ها 
 

 (6866)حافظ، 

  در مصراع عربی، هم غزل، هم ترجمه در بحر ( كه با اندكی تصر76)همان:  68ل یا غز
 فقط در زحافات این بحر با هم اختال  دارند: اند وخفيب سروده شده

 دمهد صهههبح و ك لّه بسهههت سهههحاب  یم
 )فههاعههالتههن مههفههاعههلههن فههعههالن(        

 

 
 ألتتت تتاب ایتتالصتتتُتتوح  الصتتتُتتوح  

 )فهههاعهههالتهههن مهههفهههاعهههلهههن فهههع الن( 
 

 بتََ غ الصتتتُُّتْن   ِن  ال ِ الستتتَّ تتابِ  
 )فههعههالتههن مههفههاعههلههن فههاعههالتههن(      

 

 
 یألتتتْ تتاب ایتتعتَِّتولتوا بتتالصتتتَُّتوحِ     

 لههن مههفههعههولههن(   )فههاعههالتههن مههفههاعهه    
 

ه، بحر ترجمه نتيج هاي عربی حافظ در ترجمه تغيير یافته و درها/ بيتغزلياتی كه مصراع -1
( كه در بحر مجتث كه از اوزان پركاربرد 159)همان:   888با غزل متفاوت است، مثر غزل 

ته كه پيشتر گف-ده شده و ترجمة آن در بحر كامر فارسی و مورد عالقة حافظ است، سرو
 از اوزان پركاربرد عربی و مورد عالقة مترجم است، سروده شده است: -دش
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 شت مَمُ  روحَ وِداد  و  شتِمُ  برق  ولا   
 )مههفههاعههلههن فههعههالتههن مههفههاعههلن فعالن(

 

 
 لشهههما مينسههه يا رميتو را م يكه بو ايب
 )مهفههاعهلهن فهعهالتهن مهفههاعهلن فعالن(         

 

 روحَ الوِدادِ شتت مَمُْ   ظ وذاً بُرقِ وِلا ِ
 تفههاعلن مسهههتفعلن فعالتن()مسهههتفعلن م

 

 شتت ما ِ مَینستت ای   َیبر یفتعا   عَط رنِ 
 )مهفههاعهلن مسهههتفعلن متفههاعلن فعالتن(   

 

( كه در بحر رمر مخبون سروده شده و مترجم با اعمال تغييراتی 6881)همان:  573یا غزل 
مه جدر ی ی دیگر از اوزان ایرانی مورد عالقة حافظ )رمر مخبون(، آن را در بحر كامر تر

 كرده است:

 اشک روان صبر دل حافظ برد نیا ريس
 فههعههالتههن فههعههالتههن فههعههالتههن فههع لن()

 

 
 ینیبَ ینی تت تتت لتت ة  عَ ایتتبتتَلتت ل  التتطتتلاقتتة  

 )فههعههالتههن فههعههالتههن فههعههالتههن فههع لههن(  
 

 بِصَُرِ ف ؤادِ    ْن فِ حافظ  یال ُّ وعِ جَر    یْستتَ
 )مسهههتفعلن متفهاعلن متفهاعلن متفاعلن(  

 

 
 ی ِثتت   ب ؤب ؤ ِ   ت ل تِ ُتتاًیحَُ ایتتبَل ل  الطتتلاقتتة  

 )فهعهالتن متفههاعلن مسهههتفعلن متفههاعلن(   
 

(، 597و  598، 586، 153، 6غزل ملمّع حافظ، پنج غزل در بحر هزج ) 11به طور كلی از 
، 885، 9(، پنج غزل در بحر مضارع )515و  595، 555، 888، 161پنج غزل در بحر مجتث )

(، دو غزل در 573و  578، 553، 881ر رمر مخبون )(، نهار غزل در بح593و  518، 887
( سروده شده است. از بين 565( و یک غزل در بحر متقارب )166و  68بحر خفيب )

، 553، 555، 887، 881، 885، 888، 161غزل در بحر كامر ) 6غزل نيز  11هاي این ترجمه
 68در بحر خفيب )(، دو غزل 597و  598، 586، 153(، پنج غزل در بحر هزج )573و  578
(، یک 515و  595(، دو غزل در بحر مجتث )997و  518(، دو غزل در بحر مضارع )166و

  ( سروده شده است.565( و یک غزل در بحر متقارب )9غزل در بحر رمر )

  ملمّع حافظ ارائه شده، است. 11خالصه آنچه تاكنون در خصود اوزان ( 6جدول )
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 حافظغزل ملمّع  55. اوزان 1جدول 
 بحر ترجمۀ غزل ملمّع )تعداد( بحر غزل ملمّع حافظ )تعداد( نوع وزن ملمّع حافظ

 مسدس( 4مثمن و  1هزج ) مسدس( 4مثمن و  1هزج ) مشترک با عربی
 (2(، مجتث )3کامل ) (5مجتث ) ایرانی متفاوت با عربی
 (2(، مضارع )2(، کامل )1رمل ) (5مضارع ) ایرانی متفاوت با عربی

 (4کامل ) (4رمل مخبون ) نیایرا
 (2خفیف ) (2خفیف ) مشترک با عربی
 (1متقارب مثمن ) (1متقارب مثمن ) مشترک با عربی

این آمار حاكی از آن است كه حافظ، فارغ از اختالفات موجود بين موسيقی شعر فارسی 
اعلن تن مفمفاعلن فعال»یعنی  ؛و عربی، بيشترین ملمّعات خود را در اوزان مورد عالقة خود

« فعلن التن فعالتنفعالتن فع»)مضارع( و « مفعول فاعالت مفاعير فاعلن»)مجتث(، « فعلن
ر هزج سروده است. بح -كه بيشتر با ذوق موسيقایی ایرانيان سازگاري دارد-)رمر مخبون( 

نيز كه از بحرهاي پركاربرد مشترك ميان فارسی و عربی است از بحوري است كه بيشترین 
از غزليات ملمّع حافظ انجام  طهرانینظامهایی كه ر آن سروده شده است. در ترجمهملمّع د

داده نيز شاهد آنيم كه همچون ترجمة غزليات دیگر، غلبه با بحر كامر )از بحور پركاربرد 
 عربی( است. 

االم ان وزن غزلياتی را كه در بحور مشترك فارسی و عربی سعی كرده حتی طهرانینظام
اند هاي خود حفظ كند و در غزلياتی كه در اوزان ایرانی سروده شدهدر ترجمه اندهسروده شد

ها را به بحر كامر تغيير داده و در بعضی غزليات كه شمار ابيات تا جایی كه توانسته بحر آن
نظر كرده از تغيير بحر و تغيير ابيات عربی حافظ صر  ها زیاد بودههاي عربی آنو مصراع
 است. 
االم ان موسيقی شعر زبان مبدأ و مقصد را در ین وصب، مترجم سعی كرده حتیبا ا
هاي خود در نظر داشته باشد كه در بحور مشترك این امر محقق شده است، اما در ترجمه

غزلياتی كه شعر حافظ از اوزان عربی فاصله گرفته و نظر به این ه تعداد ابيات/ مصاریع عربی 
خود را بر رعایت موسيقی شعر زبان مقصد )عربی( گفاشته و با  ها كم بوده، اساس كارآن

 غزل هم  5هاي عربی، غزل را در بحور عربی ترجمه كرده است. در ها/ مصراعتغيير بيت
و  از تغيير ابيات و مصاریع عربی حافظ -اد ابيات/ مصاریع عربی زیاد بودهآنجا كه تعد از-

 عربی كردن وزن ترجمه منصر  شده است.  
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حافظ... آشنا به زبان عربی »نویسد: درخصود ترجمة ملمّعات حافظ می طهرانینظام
دستی و آگاهی در بوده در آن ید طوالنی ]كفا[ داشت و حافظ  قرآن كریم بود، این نيره

شود، اما اشعار عربی او مانند غزليات فارسی در اوج فصاحت بيت بيت غزليات او دیده می
عربی  ايههاي فارسی در ميان بيتها و بيتعبه نظم آوردن ملمّ ،براینو بالغت نيستند؛ بنا

)همان: « أرهتنی»مترجم در مقدمة عربی لفظ  .(6866)حافظ، « براي اینجانب خيلی سخت بود
را در دشواري به نظم كشيدن ملمّعات به كار برده « مرا خسته و درمانده كرد»( به معناي 18

 است.
عربی حافظ از فصاحت و بالغت الزم برخوردار نيست، نزد محققان این نظر را كه ابيات 

)ر.ك:  شودنيز دیده می و... و ناقدان دیگر نون محمد معين، محيط طباطبایی، محمد قزوینی
ترین خوانندد ذوقبی»(. احمد لواسانی دربارد ملمّعات حافظ اعتقاد دارد: 6861عزیزي، 

ا بيمارند؛ بر پيرایه و صنعت بدون آن ه تناسب و هعرب هم پی خواهد برد كه این مصراع
 .(م6636لواسانی، « )همخوانی داشته باشند، ت يه زدند

كه ذوق موسيقایی -ها را آن ها، وزن ایرانیسواي فصاحت و بالغت این ابيات و مصراع
توان ی ی دیگر از عوامر مؤ ر در عدم مير و رغبت می -عرب با آن انس زیادي ندارد

اقر ترجيح داده، حد طهرانینظامها دانست و شاید ی ی از دالیلی كه گان عرب به آنخوانند
اند، تغيير ایجاد كند و خود را خسته و درمانده در ملمّعاتی كه در اوزان ایرانی سروده شده

 ، همين باشد.كند

 هاي شعريزحافات و ضرورت. 7
ز همان آغاز كار در برگرداندن ا»كند: مترجم در مقدمة كتاب به زبان فارسی تصریح می

ها، وفاداري به اصر متن را تا حدّ ام ان سرلوحة خود معانی و اف ار و به نظم درآوردن آن
فزود؛ تا اها بيشتر به سختی آن میها و قافيهقرار دادم؛ اما این كار در كنار رعایت وزن بيت

اي هبرداشتن از بيت ها یا دستجایی كه گاهی ناگزیر از به كارگرفتن برخی زحا 
المعنی شدم و خيلی كم در یک یا دو غزل به سبک موشح و به نانار به استخدام موقو 

البته در مقدمة عربی  .(6866)حافظ، « ردیب كه در فارسی امروزي نيز رواج دارد، پناه بردم
ض عاالستغنا  عن تصریع ب»، عبارت «هاي موقو  المعنیدست برداشتن از بيت»در برابر 
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« اهدست برداشتن از مصرّع بودن بيت نخست برخی غزل»( به معناي 63)همان: « الغَلیات
 آمده است. 

ي اتوان یافت كه بدون هيچ استفادهغزل نخست حافظ، ابيات كمی را می 18در ترجمة 
خوش نشسته باشند و وزن غزل فارسی و  -در وزن عربی- از ضرورات و زحافات شعري

بر ی دیگر منيبق باشند.  از آن جمله است، بيت زیر از غزل نخست )همان:   غزل عربی كامالً
57:) 
 اِلُِل   ِن   مورِ الرلوحِ سَِّادَه خ یالشتَّ  تو  ی
 - - -/ ن  - - -/ ن  - - -/ ن  - - -ن  

 

 رَستتْمَ  َنَِلها مٌیفما  ِن ستتال   إللا عل 
 - - -/ ن  - - -/ ن  - - -/ ن  - - -ن 

 

نشينند. یدر وزن خوش م -با كمی تغيير در قرائت-ز هستند كه به ضرورت وزن ابياتی ني
«   افِلِها» و« ساحِلِها»و الم در « أ یَعل م »به عنوان مثال، ابيات زیر از همين غزل با تس ين ميم در 

زون مو« إال»و تغيير آن به « إللا»و تخفيب « ها  افِل »و « هاساحِل »، «أ یَعل مْ»ها به و تغيير آن
 شوند:می

   رعِبٌ داجٍ   یت و أ ْواجٌ و ل ر یأعتالتتت 
 هایف یف ستتا َتْ ستت معَتِ  یعِنادٌ ک  ُّ أعمال

 

 حتال نتا  َن  بتال ه   ا ٍ بستتتاحِلِها    عْل م یَأ  
   افِلِها یستتتِرُ    افٌ ف یخ ت فِیَإلتلا  ا  

 

 (57)همان: 

« توَجْنا»و قرائت آن به « جَناتوَ»( نيز با تس ين جيم در 98بيت زیر از غزل نهار )همان: 
 ود:شو استفاده از اختيار وزنی ابدال/ تس ين )آوردن مستفعلن به جاي مُتَفاعلن( موزون می

 ناالعاشِتی ح بو ن ت صِ عن غِنیً ل فِی ال َُیبِ وَجَناتِ جما   و
 - -ن  - -/  -ن  - -/  -ن  -/ ن ن  -ن  - -/  -ن  -ن ن 

 
 

 
 العَااری ف تانِ لخا ِ و لِت َِّمُّ ٍ لَُهِیا الوجه حاجة   تا 
 - -ن  - -/ -ن  -/ ن ن -ن  -/ ن ن -ن  - -/ -ن  - -

مه شده شوند، بسياري از ابيات ترجمی گفشته از این ابيات كه با تغييراتی جزئی موزون
ر ا به بحاند یهاي محسوس موسيقایی شدهبه دلير فراوانی استفاده از زحافات، دنار س ته



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 10

 

كه پركاربردترین بحر عروضی در ترجمة غزليات، بحر  آنجا اند. ازدیگري نزدیک شده
ن مترجم به كار برده، رك كامر )ت رار ركن مُتَفاعلن( است، پركاربردترین زحافی كه

ضع ( است. این اختيار در بعضی موا-ن  - -(  به جاي مُتَفاعلن )-ن  -فاعلن )ن ن مستفعلن/ مُتْ
ابيات،  اما در بعضیكند، ق( خيلی محسوس نيست و مش ر نندانی ایجاد نمی)مثر بيت فو
ود، بقدر زیاد است كه فقط یک ركن مُتَفاعلن وجود دارد و اگر این ركن هم نمیاین تغيير آن

رسيد كه آن بيت در بحر رجز سروده شده است؛ از آن جمله است ميلع گونه به نظر میاین
 :67غزل 

  ِن ک مانِ ال اجِبِ یفؤادِ یفِ أط ل ت َُ سَهْماً
 

 الناحِب  المَت هور    یت و أنتا العَل  یدَ ِ یت ُْغِ 
 

 (6866)حافظ، 

 نِ  حا جِ بو دی  ِن فَ  ا  ی فی ف  ئا أط ل ق ت  سَه
 -ن  - - -ن  - - -ن  - - -ن  - -

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
  َق هو  رو ب  ل ن نا حِ  وَ أ ن   عَ لی ت ب غی دَ  ی

 - - - -ن  - - -ن  -ن ن  -ن  - -
 مفعولن مستفعلن متفاعلن مستفعلن

در بعضی مواقع استفاده از زحافات مختلب و نام رر به حدّي است كه شنونده، آن بيت/ 
از نهار زحا   18یابد؛ به عنوان مثال، مصراع دوم بيت زیر از غزل مصراع را موزون نمی
 است:مختلب تش ير شده 

 أ ْت عَ األوقاتِ ق ربَ الما ِ یَأقُتِ  لِن ت  تتتِ 
 

  ُاب یَستترابٌ و  افَیو الخ  تت را ِ هاِهِ د ن  
 

 (6866)حافظ، 

 بَ   ا ئو أو قا تِ ق ر ضی أم تَ عَ  أق بِ   ِ ن ق
 - - - -ن  - - -ن  - - -ن  - -

 مفعولن مستفعلن مستفعلن مستفعلن
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 وَ یَ با بو فَ سَ را ب ن یا ها ذِ هی د ن وَ    ض را  ِ
 - -ن ن  - -ن ن  - - -ن  - ن - - -

 فعالتن مفتعالتن فاعالتن مفعوالتُ

 هاي نحوي بنا به مالحظات موسيقایي. دستکاري8
ات خود را داشت و شاعر در سنت شعري ما به منظور حفظ وزن ئوزن شعر كالسيک، اقتضا

اي هنيز پار طهرانینظامرسد نادر . به نظر میكرده استهایی را حف  و اضافه میگاه كلمه
شود؛ از جمله تا وزن در زبان مقصد، درست  كندمیها را در خالل ترجمه حف  كلمه از

را در زبان عربی حف  كرده و تشخيص آن را به هوش مخاطب « دام تزویر»در بيت زیر كه 
 كرده است.منوط 

 یكن و خوش باش ول يخور و رند یحافظا م
 

 م ن نون دگران قرآن را  ریه ام تهزو د 
 

 عتَربتتِ  و عتت بَّ التتخمر  و اهنتتظ حتتافِظ  
 

 بتتالتتتتترآنِ رِیتتال تتتنصتتتت ُتتَن  کتتالتتغتت 
 

 (6866)حافظ، 

شده كه در اصر فارسی  ها به جهت رعایت وزن اضافهها و جملهها، تركيببرخی واژه
ه شعر حافظ در عربی ب« ماء آل»و « دیار»دو كلمة وجود ندارد. به عنوان مثال در بيت زیر 

 اضافه شده است.

 ییمههايو بههاده پ ینينشههه بيههنو بهها حب
 

 را مههايههدار مههحههبههّان بههادپهه    ادیههبههه  
 

َُ  ع ال َُ  لِصَبو کظسِ الخ مر هِ بِیو إذا جَل سْ
 

 لِما ِ آ    ن یاأللتتتْ ِقا ِ الشتتتَّارِب ارَیا ذکر  د 
 

 (97)همان: 

« مشدبه آن وارد می»به معناي « غشاهاأ»احتمال دارد جملة وصفية همچنين در بيت زیر 
 باشد:به جهت رعایت وزن آورده شده 

 دگههر انههدبسهههههتههه مههيههخههانههه   در
 

 االبتتواب  تت فتت تتت نَ  یتتا افتتتتتتتتن  
 



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 11

 

 أغ شتتتاهتتا  حتتانتت ه  بتتابَ أغتت لتت تتتوا
 

 األبتتوابِ  تت فتتتتت نَ  یتتا اِفتت تتت تتتِن  
 

 (76)همان: 

تبع بالغت و هاي صرفی و نظام نحوي و به وزن عروضی در این ترجمه گاه ساخت
ربی، در صر  ع« رین»دهد. به عنوان نمونه، كلمة شيوایی سخن عرب را تحت تأ ير قرار می

مؤنث معنوي است، اما شاعر احتماالً به ضرورت وزن است كه با آن مانند اسم مفكر برخورد 
 «.رینَ الصَُّا بَل غِی»در غير این ساختار باید بگویيم:  و كندمی

 ل  شتتتُتتابَ الرَّوضتتت هِالصتتتَُّتتا بَل  نَیر
 

  تتانِیتتْ تت  َ تتاتتتِنتتا لتتلستتتَّرو و التترَّ 
 

 (18)همان: 

وجود دارد. باید  61و  68، 1، 9هاي ریختگی نينش نحوي در غزلهمهایی از بهنمونه
یم دارد و تقد اهميتتوجه داشت كه این امر به ویژه در نحو عربی كه اساسی بالغی دارد، 

ال ي متفاوت را به دنبات  انوي و معنائنظر مخاطب بليغ، القاها در جمله در و تأخير كلمه
 صيدُ صَبٍّ»آرایش نحوي جمله در اصر ننين بوده است: خواهد داشت. مثالً در بيت زیر 
 «عار ٍ سهرٌ باللُيب  و األخالق.

 اه  نظر  ِیبه  لق و لطف توان کرد ل
 

  رغ دانتتا را رنتت یبتته دام و دانتته نتت  
 

 لَبٍّ عارف    یْالقِ سَهْ   لَبالل طفِ و األ  
 ج

 
 ل ن  ب لوغ   سالِ ِ العَن تا ِ لَعبٌ ب      ا   

 جج

 (97)همان: 
 

 هاي وزن در زبان مقصدفقدان نسخة اساس و آشفتگي. 9
شده كه اساس كار او در ضبط غزليات حافظ، شرح  یادآوردر مقدمة كتاب،  طهرانینظام
هاي تهنوشي بوده و پس از انجام كار، سعيد واعظ دستهاي حافظ، نوشتة حسينعلی هروغزل

او را با نند نسخة قدیمی و جدید، نون نسخة قزوینی و غنی، خانلري، ادیب برومند، 
حميدیان و... ميابقت داده و برخی تغييرات و اصالحات الزم و ضروري را اعمال كرده 
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اب ها ضبط مندرج در كتتت نسخهاست. وي در ادامه اظهار اميدواري كرده كه با توجه به تش
 (. 6866ین به نسخة اصر باشد )حافظ، تراو نزدیک

هاي غليی از غزليات با وجود این دغدغة مترجم، شاهد آنيم كه در بعضی موارد ضبط
در  هاي خيی هيچ شاعريپژوهان، نسخهحافظ به این كتاب راه یافته است. به گواهی حافظ

كتاب  كدكنی در فصلی ازبا ی دیگر اختال  ندارند. شفيعی ایران به اندازد دیوان حافظ
هاي دیوان حافظ و نقش خود حافظ در موسيقی شعر، ضمن اشاره به اختال  فراوان نسخه

ود به بيان نح -دادهبه سبب اصالحاتی كه خود او در غزلياتش انجام می- این اختالفات
عر او شناسی و موسيقی شجمال شدد غزليات حافظ براساستشخيص ضبط درست یا اصالح

(. براساس این روش، كسانی كه با موسيقی شعر 6869كدكنی، پردازد )ر.ك: شفيعیمی
توانند ضبط اصحّ را برگزینند. با این حافظ در ادوار مختلب زندگی او آشنایی دارند، می

هاي اشتباه بطتوانند ضتوضيح، كسانی كه گوششان با موسيقی بيرونی شعر آشنایی دارد، می
اشتباه  هايغزليات مندرج در این كتاب را تشخيص دهند. به عنوان نمونه، ی ی از این ضبط

« تطریق»در این بيت واژد  .( مشاهده كرد6866)حافظ،  68ر بيت زیر از غزل توان درا می
كه این غزل كه در بحر رمر سروده شده است در صورتی ( یک واژد سه هجایی است- -)ن 

نش هجایی این وزن به یک واژد دو هجایی مركّب از یک هجاي كوتاه و یک هجاي در ني
 بلند نياز دارد.

 در خرابات طریقت ما نيز هم منزل شویم
 -ن  -/  - -ن  -/  - - -ن  -/  - -ن  - 

 كاین ننين رفتست در عهد ازل تقدیر ما   
 -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  -

 
 

هاي حافظ( نيز در ضبط غزليات )شرح غزل طهرانینظاماساس  با مراجعه به نسخة
 نادرست بودن این ضبط تأیيد شد. ضبط صحيح این بيت ننين است:

 در خرابات مغان ما نيز هم منزل شویم
 -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  - 

 

 كاین ننين رفتست در عهد ازل تقدیر ما   
 -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  -/  - -ن  -

 

 و یا واعظ براساس كدام نسخه ننين ضبيی را برگزیده طهرانینظاممعلوم نيست كه 
 خة تصحيحهاي حافظ، نسترجمه كردند؟ البته باید به این ن ته نيز توجه داشت كه شرح غزل

 شدد غزليات حافظ نيست، بل ه شرح غزليات او است.



 1011پاييز و زمستان |  12شماره  | 11سال |  ات عربيادبيّهاي ترجمه در زبان و شپژوه | 11

 

ین دست اشتباهات طبعاً در آن نيامده اي تنظيم شده است، اما انامهدر پایان كتاب، غلط
نامه نيامده نيز در غلط (6866)حافظ،  61است. خياهاي ناپی فاحش نون بيت اول از غزل 
به نشم مخاطب در دیوان فاخر حافظ  اماو  مم ن است در وزن بيت نيز خللی ایجاد ن ند، 

 آید.می

 گيريهنتيجبحث و 
رین عوامر تبه عنوان ی ی از اصلی عربیة شعراًدیوان حافظ بالموسيقی بيرونی در كتاب 

عروضی  دد وزنبه م طهرانینظامآهنگی كه موسيقی و عناصر شعر بررسی شد. طنين و ضرب
 است. كردهبه گيرایی و ادبيّت شعر در زبان عربی كمک  به غزل حافظ بخشيده

فارسی به  غزل در همان بحر 5شود كه غزل نخست دیوان حافظ روشن می 18از ميالعة 
اند. غزل دیگر در بحر پركاربرد  عروض عربی، كامر، سروده شده 65عربی منتقر شده و 

از لحاظ موسيقی  طهرانینظامدهد ترجمة غزل در یک بحر نشان می 18درصد از  78سرودن 
 بيرونی تنوع نندانی ندارد.

تر است. این آن، بيشهاي شعر فارسی در هر بيت از نمونة عربی به طور كلی، تعداد تفعيله
تفعيله  61و حتی گاهی به  68ها عموماً در این ترجمه نيز مسدّس و مثمّن است، اما به تفعيله
رسد. همچنين ملمّعات حافظ غالباً در اوزان مجتث، مضارع و رمر مخبون سروده شده هم می

حر كامر با ب غلبه در ترجمة عربی امااست كه با طبع و ذوق ایرانی موافقت بيشتري دارد، 
فظ االم ان در ترجمه حهاي مشترك در عروض عربی و فارسی حتیاست. گفتنی است وزن

 شده است.
دكی را ابيات ان اماواحد ترجمه در این ا ر، ميابق سنت شعر فارسی و عربی، بيت است، 

غزل حافظ پيدا كرد كه بدون زحا  و ضرورت شعري به عربی ترجمه  18توان در این می
 باشند و وزن غزل عربی كامالً با نمونة فارسی منيبق باشد.شده 

هایی به ترجمه افزوده یا از اصر غزل كاسته شده تا وزن غزل ها، عبارات و جملهكلمه
ش در نتيجه، نين كه شودها گاه تابعی از عروض می. نحو برخی جملهشوددر عربی رعایت 

اطالعاتی و بالغی كه اساسی نحوي دارد خورد و ساختار منيقی جمله در ترجمه به هم می
ه هایی در وزن و موسيقی بيرونی شدپاشد. فقدان نسخة اساس نيز موجب آشفتگیاز هم می

 است.
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را با جامعة آماري محدود  دیوان حافظ بالعربیة شعراًاین پژوهش، موسيقی بيرونی در 
مند هپژوهشگران عالق. با توجه به عدم وجود قالب غزل در ادبيات عربی به كردبررسی 

 . كنندهاي مترجم را ميالعه شود موسيقی كناري در این ترجمه و خالقيتپيشنهاد می

 منافع تعارض
 ندارم.  منافع تعارض
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و تحلير  طهرانینظاموقفه مع االدیب االیرانی نادر  .(6833) .نيا، سيد محمدرضا و دادفر، حميدمصيفوي
 .699-689(، 5)6، التراث االدبی .شعره

 .فن ترجمه: اصول نظري و عملی ترجمه از عربی به فارسی و فارسی به عربی .(6838) .معرو ، یحيی
 تهران: سمت.

تهران: مؤلب )ناپخانة  .8 چ .به كوشش زهرا شادمان .شرح غزلهاي حافظ .(6816) .هروي، حسينعلی
 كيهانک(.
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