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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 descriptiveanalytical 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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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

بررسی موسیقی بیرونی در کتاب دیوان حافظ بالعربیة شعراً ،ترجمة
نادر نظام طهرانی (با تكیه بر  51غزل نخست)

عباس واعظزاده

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

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

تاریخ دریافت3055/50/31 :

محمدرضا عزيزي



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

بيرونی یا همان وزن عروضی این ترجمه را با ت يه بر ظرافتهاي عروض فارسی و عربی بررسی كند .عواملی
واژهها به دالیر عروضی ،نقد و ارزیابی شد .به منظور تمركز بيشتر بر  18غزل نخست دیوان حافظ ت يه شد،
اما براي اطمينان از یافتهها به سایر غزليات به ویژه ملمّعات نيز توجه شد .روش پردازش دادهها
توصيفی -تحليلی با روی رد علم عروض است .نتایج تحقيق نشان میدهد نحو و گاه حتی بالغت شعر حافظ
در این ترجمه تحت تأ ير موسيقی بيرونی قرار گرفته و زحافات و ضرورتهاي شعري را در زبان مقصد به
در ننبرد ترجمه نمیگنجد .به نظر میرسد تغيير وزن غالب ملمّعات در جریان ترجمة حاضر ،گواهی بر این
مدعا باشد.
کليدواژهها :دیوان حافظ بالعربیة شعراً ،موسیقی بیرونی ،نقد ترجمه.
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دنبال آورده است .تغييراتی كه عروض شعر فارسی در گفر زمان ميابق ذوق و قریحة ایرانی یافته به آسانی

تاریخ پذیرش3055/31/50 :

مانند نوع اوزان ،تفاوت شمار اركان عروضی ،تغيير وزن ،ضرورتهاي شعري ،زحافات و افزودن یا كاستن
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مقدمه
موسيقی ،پيوندي ناگسستنی با شعر دارد و به عنوان ی ی از عناصر مهم شعر به ادبيّت و
تأ يرگفاري آن كمک بسزایی میكند .شفيعیكدكنی دربارد پيوند موسيقی و شعر معتقد
است همان عواملی كه انسان را به جستوجوي موسيقی میكشانده ،وادار به گفتن شعر هم
میكرده است؛ «زیرا شعر در حقيقت موسيقی كلمهها و لفظهاست و غنا موسيقی الحان و
آهنگها» (شفيعیكدكنی.)6869 ،
شعر داراي  5نوع موسيقی است :بيرونی ،كناري ،درونی و معنوي (همان .)868-866 :از
ميان این  5نوع موسيقی در شعر ،موسيقی بيرونی یا همان «وزن» بارزترین نوع موسيقی شعر
است .وزن را پس از عاطفه ،مهمترین عامر و مؤ رترین نيروي شعر دانستهاند؛ زیرا بدون آن،
تخيّر و تهييج عواطب كمتر اتفاق میافتد .توقعی كه انسان اصوالً از یک شعر دارد ،این
است كه بتواند آن را زمزمه كند .وزن ،فضيلت شعر است (همان 53 :و .)57
كتاب دیوان حافظ بالعربیة شعراً از جمله ترجمههاي عربی است كه به انتقال موسيقی
غزليات حافظ عموماً و موسيقی بيرونی و كناري خصوصاً اهتمام ویژه دارد .مترجم ،نادر
نظامطهرانی 6در مقدمه تصریح میكند كه« :از همان آغاز كار در برگرداندن معانی و اف ار
و به نظم درآوردن آنها ،وفاداري به اصر متن را تا حدّ ام ان سرلوحة خود قرار دادم ،اما
این كار در كنار رعایت وزن بيتها و قافيهها بيشتر به سختی آن میافزود» (حافظ.)6866 ،
جستار حاضر میكوشد موسيقی بيرونی این ترجمه را از ميان انواع نهارگانة موسيقی
شعر بررسی كند و با وزن غزل در زبان مبدأ مقایسه كند .به منظور تمركز بيشتر بر وزن
عروضی  18غزل نخست دیوان حافظ ت يه شد ،اما براي اطمينان از یافتهها به سایر غزليات
به ویژه ملمّعات نيز توجه شد .روش تحقيق ،توصيفی -تحليلی است و دادههاي پژوهش پس
از بررسی غزليات فارسی و ترجمة آن براساس ظرافتهاي دانش عروض ،گردآوري و
تحلير خواهد شد.

 .6نادر نظامتهرانی -نویسنده ،شاعر ،مترجم و استاد دانشگاه -در سال  6866هجري شمسی در خانوادهاي ایرانیتبار در
دمشق به دنيا آمد .پس از دریافت كارشناسی در رشتة زبان و ادبيات عربی در سال  6887به ایران آمده و در رشتة بيان
شده از دانش دد الهيات دانشگاه تهران ،دكترا گرفت .نادر نظامتهرانی طی این سالها مسيوليتهاي گوناگونی در
آموزشوپرورش ،صداوسيما ،دانشگاه و ...برعهده داشته است (براي آگاهی بيشتر ر .ك :مصيفوينيا و دادفر.)6833 ،
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موسيقی شعر فارسی در آغاز بر همان اركان و تفعيلههاي عروض عربی استوار شد ،اما
طنين و آهنگ شعر فارسی طی زمان با روحيه و ذوق ایرانيان هماهنگ شده است؛ این بستر
مشترك و اختال اوزان ،زمينة مناسبی براي جمالشناسی شعر فارسی و عربی فراهم
میآورد.
موسيقی بيرونی به این دلير انتخاب شد كه این ضلع از شعر در وجوه ادبی متن و جفب
مخاطب ،اهميت بیبدیلی دارد و بهتر از ابعاد دیگر شعر مثر عاطفه یا خيال ،قابر سنجش
است و ذوق و نقدهاي استحسانی نویسندگان و ناقدان ،كمتر در آن دخير است .همچنين
موسيقی شعر فارسی -ننان كه گفشت -با وجود تغييرات فراوان بر مبناي عروض عربی
استوار شده است .افزون بر همة این موارد ،نظامطهرانی در این زمينه ،متخصص است و در
سامان دادن وزن غزليات حافظ به زبان عربی رنجی بسيار بر خود هموار كرده است .او خود
شاعر است و دیوان شعري به نام نفحات شعریه دارد .همچنين درسنامهاي تحت عنوان
العروض العربی و تطوّره نوشته است كه نشان از تسلط مترجم بر علم عروض دارد.

 .1پيشينة پژوهش
سيصد و سی و ششمين نشست مركز حافظشناسی و كرسیپژوهشی حافظ در تاریخ 16
فروردین ماه سال  6588به بررسی و نقد «دیوان حافظ بالعربیة شعراً» اختصاد یافت .در
بخشی از این نشست كه با حضور مترجم و منتقدان برگزار شد به موسيقی شعر حافظ و
اهميت آن در ترجمة مورد اشاره به طور مختصر اشاره شد .مقاله یا كتابی كه با این موضوع
به ویژه موسيقی بيرونی و وزن ،همپوشانی داشته باشد ،یافت نشد.
از آنجایی كه ترجمة حاضر در نيمة دوم سال  ،6866روانة بازار نشر شده است به نظر
میآید تاكنون در نقد و بررسی این كتاب ،پژوهش مستقلی صورت نگرفته است .اميد است
با توجه به جامعيت این كتاب به ظرافتهاي زبانی ،ادبی ،فرهنگی و ...از منظر ميالعات
ترجمه پرداخته و جایگاه واقعی این ا ر ارزشمند ،بيشتر شناخته شود.

 .5ترجمة موزون شعر از فارسي به عربي
موسيقی هر فرهنگی ریشه در مؤلفههاي گوناگونی مانند موقعيت جغرافيایی ،سير تاریخی،
نظام اجتماعی ،اعتقادات دینی و ...دارد .ایرانيان و عربها ،موسيقی ،ذوق و وزن شعري
خاد خود را دارند« .اختال وزن شعري ایران قدیم و وزن شعر عرب در اختال موسيقی
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این دو قوم بوده است [ ].پيشتر از آن ه عرب موسيقی ایرانی را بياموزد ،یعنی در دوران
ابتدایی زندگی عرب صحرایی كه موسيقی اصلی بيابان را داشته و از موسيقی ایران آگاه
نبوده است» (شفيعیكدكنی.)6869 ،
همين عدم آگاهی بوده كه عربها «در قرون اولية اسالمی اوزان شعر دیگر ملر را وزن
نمیشناختهاند و تصورشان بر آن بوده است كه وزن فقط در شعر عرب وجود دارد و شعر
دیگر ملر وزن ندارد» (همان .)987 :تفاوت ذوق موسيقایی حتی در دورد اسالمی كه شعر
فارسی از وزن عروضی شعر عربی ا ر پفیرفت ،هم قابر مشاهده است .به نظر میرسد
تغييراتی كه ایرانيان ميابق با ذوق موسيقایی خود در بحور عروضی عرب دادند و اختال
در اوزان پركاربرد شعر فارسی و عربی ریشه در همين مسأله دارد.
درك این تفاوتهاي بنيادین در موسيقی شعر عربی ،خاصه وزن است كه جاحظ در
سدد سوم هجري از ننين ن تة مهمی در ترجمة شعر پرده بر میدارد« :شعر قابليت ترجمه از
زبانی به زبان دیگر را ندارد .هرگاه شعري به زبان دیگري ترجمه شود ،شيرازد آن از هم
میپاشد ،وزن آن از بين میرود و حُسن و وجاهت آن ،ویران میگردد و جفابيت آن زایر
میشود و ارزشی پایينتر از نثر مییابد» (جاحظ.)6619 ،
ترجمة شعر ،مخالفان و طرفداران خود را همواره تا روزگار كنونی داشته است .صالح
الصاوي از مخالفان ترجمة شعر مینویسد« :شاعر تنها به قصد بيان معنا از كلمات كمک
نمیگيرد ،بل ه به ماوراي آن ،یعنی عالَم ترنم و نغمهپردازي میاندیشد ...شعر پيوندي
مبارك بين دنياي الفاظ و دنياي معانی پدید میآورد كه در حالتی خاد تجلی پيدا میكند،
حالتی كه براي شاعر قابر ت رار نيست .كودك دو بار متولد نمیشود .كودكان دوقلو هر
قدر شباهتشان به هم نزدیکتر باشد باز هم با ی دیگر اختال دارند .ترجمه و اصر هم این
گونهاند» (معرو  .)6838،این در حالی است كه همين منتقد سرشناس مصري (صالح
الصاوي) در مقام عمر در كتابی با عنوان دیوان العشق به ترجمة  88غزل از دیوان حافظ
شيرازي پرداخته است.
شعر در تاریخ پيوندهاي ادبی و فرهنگی ایرانيان و عربها به وفور در مضامين و قالبهاي
گوناگون ترجمه شده است .صاحب بن عباد ،دیوان منصور منيقی رازي -شاعر زبردست
روزگار خویش -را باز كرد و از بدیعالزمان همدانی (وفات 863هه) كه در آن زمان 61 ،سال
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داشته ،فیالمجلس خواست ،سه بيت از منيقی رازي را به عربی ترجمه كند (ر .ك :بهمنيار،
.)6855
مترجم گاه در ترجمة شعر به شعر ،پایبند رعایت وزن نيز بوده است .معرو ترین
رباعیسراي ادبيات عربی ،قاضی نظامالدین اصفهانی (وفات  138هه) كه خود دیوانی در
رباعی دارد ،رباعيات فارسی را با التزام وزن به رباعی عربی ترجمه میكرد (ر .ك :شميسا،
.)6875

 .1ترجمههاي موزون غزليات حافظ
شعر در گفشته به سبب همجواري و مناسبات گوناگون دینی و سياسی از عربی به فارسی و
برع س تجربه شده است ،اما در دورد معاصر است كه عربها در ا ر شهرت جهانی شاعران
ایرانی و عوامر دیگر به صرافت ترجمة سرودههاي خيام ،مولوي ،سعدي و ...افتادند.
شعر حافظ شيرازي در ادبيات كالسيک عرب ناشناخته ماند و در روزگار معاصر بود كه
با روی ردهاي گوناگون به شعر و نثر عربی ترجمه شد .همة این ترجمهها در قالب سنتی و
در بحور عروضی سروده شدهاند .تنها برگردان منثور غزليات حافظ به زبان عربی ،ترجمة
ابراهيم امين الشواربی است .این ترجمة منثور كه به «ترجمة مادر» معرو است ،شامر ترجمة
همة غزليات حافظ است .طبق تصریح الشواربی در مقدمة كتاب ،او از آن رو كه ترجمة شعر
از زبان مبدأ به شعر در زبان مقصد را دشوار میداند از ترجمة شعري غزليات حافظ صر نظر
كرده است« :از آغاز فهميدم كه برگردان شعر به شعر ،امري به غایت دشوار است و نيازمند
شاعري خوش قریحه است كه دست كم به راحتی شعر بسراید و در حد و اندازههاي شاعر
ما یا فراتر از او بر اسلوبهاي فنی و اوزان تسلط داشته باشد» (الشواربی .)6877 ،با وجود
این دشواري ،الشواربی  16غزل را به شعر ترجمه كرده و حتی برخی از این ترجمهها را در
همان وزن و قافية غزل حافظ (مثر غزل اول دیوان حافظ) سروده است.
صالح الصاوي بعدها  88غزل از شعر حافظ را به شعر ترجمه میكند و در انگيزه و دلير
آن مینویسد :در ترجمة ابراهيم الشواربی «نه نظم به طور كامر صورت گرفته و نه نثر
طربانگيز است؛ از این رو ،در محافر دانشگاهی مربوط به زبانها و ادبيات شرقی منحصر
شد ...خواهم كوشيد شعر حافظ را به شعر ترجمه كنم .اميدوارم در صيانت از روح شاعري
او موفق شوم تا غربت ميان او و خوانندد عرب از ميان برود» (الصاوي.)6817 ،
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عمر شبلی الصویري كه ترجمهاش عنوانی مشابه با ترجمة نادر نظامطهرانی دارد (حافظ
الشیرازی بالعربیة شعراً) بر این باور است كه ترجمة شعر باید به شعر باشد؛ به این دلير كه
«موسيقی در شعر و ميراث ادبی ما یک اصر است» (الصویري .)1881 ،او دربارد ترجمة
منظوم و علت انتخاب عروض سنتی مینویسد« :ترجيح دادم حافظ را بر پایة همان اوزان
سنتی ترجمه كنم تا براي خوانندگان قرن  ،16حافظی را نيافریده باشم كه لباسی غير از لباس
روزگار خود به تن كرده است .دوست دارم مردم او را با همان جامة شيرازي خویش ببينند»
(همان.)66 :
كتاب مورد بحث ،یعنی «دیوان حافظ بالعربیة شعراً» آخرین ترجمه از ترجمههاي غزليات
حافظ به زبان عربی است كه در آن بيشترین تعداد از غزليات حافظ به زبان عربی ترجمه
شده است .نادر نظامطهرانی این كتاب را از متن فارسی به عربی ترجمه كرده و سعيد واعظ
بازنگري و نظارت بر ناپ آن را برعهده داشته است .انتشارات آواي خاور این مجموعه را
در  6888صفحه در سال  6866به ناپ رسانده است .این ترجمه را با توجه به جنبههاي مشابه
لغوي ،نحوي ،عروضی و ...میتوان در شمار ترجمههاي لفظگرا دستهبندي كرد .این طيب
ترجمهها با وجود نقدهاي تند ،هنوز طرفداران خاد و كاربردهاي متداول خود را دارد.

 .0اوزان غزليات حافظ در اصل و ترجمه
ترجمههاي نظامطهرانی از غزليات حافظ ،فارغ از این ه بحر خود غزل در فارسی نيست در
بحر كامر كه ی ی از بحور پركاربرد شعر عربی است و آن را «از غنیترین و نرمترین و
آهنگينترین بحور شعر عربی» دانستهاند (علی )6838 ،سروده شدهاند .طبق احصاي ما از 18
غزل اول ،ترجمة  65غزل ( 63 ،67 ،61 ،65 ،61 ،66 ،68 ،6 ،3 ،1 ،5 ،8 ،1و  ،)18یعنی 78
درصد ترجمهها در این بحر سروده شده است.
از آنجا كه اوزان شعر فارسی با عربی متفاوت است ،ترجمههایی كه در بحر خود غزل
سروده شده باشند به نسبت خيلی كماند .از ميان  18غزل اول ،نهار غزل  69 ،68 ،6و  66در
بحر خود غزل ترجمه شدهاند .به عنوان مثال ،غزل  69و ترجمة آن در بحر رمر مثمن سروده
شده است:
گفتم اي سههليهان خوبان رحم كن بر این غریب

گفت در دنبال دل ره گم كند مس ين غریب
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قلتُ یتا ستتلطتان یْرِ الخلقِ إرحَمْ ذا لغر یب

قتا فی دَرْبِ الهَوَی تیتهٌ لِمستت ینٍ غریبِ
(حافظ)6866 ،

یا غزل  166كه هم غزل هم ترجمة آن در بحر خفيب سروده شدهاند:
خههوش خههبههر بههاشهههی اي نسهههيههم شهههمههال

كههه رسهه هانههی بههه مهها پههيههام وصههههال

زفَّ لتِی التُشتتتری یتا نستتتیتمَ الشتتتلمتا

وَ قتت ِ اآلن حتتان عتتَهتت التتوِلتتتا
(همان)158 :

بعضی از ترجمهها نيز هستند كه در همان بحر سروده شدهاند با این تفاوت كه تعداد
اركان /تفعيلههاي عروضی ترجمه كمتر از تفعيلههاي خود غزل است .مثالً غزل  66در بحر
رمر مثمن مخبون و ترجمة آن در بحر رمر مسدس مخبون سروده شده است:
سههههاقي ها آمههدن عي هد مي هارك بههادت

وان مواعيهد كه كردي مرواد از یادت

أقتُتَ التعتِیتْ هَنیئتاً لت َ ستتتتاقِی

ال تتغتِبْ عتَنت َ تتواعی ت التلالقِی
(همان)38 :

باید توجه داشت كه در زبان فارسی ،بيشتر اوزان شعري مثمن (هشت ركنی) و در زبان
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
عربی بهطور معمول مسدس است.

 .2عدم هماهنگي شمار ارکان عروضي
گوش ایرانی در شعر به اركان بيشتري در قياس با شعر عربی عادت دارد؛ «اساس عروض در
شعر فارسی بر هشت تفعيله است در حالیكه عروض شعر عربی بر شش تفعيله استوار است؛
از این رو ،یک بيت فارسی معادل یک بيت و نيم عربی است» (الصاوي .)6817 ،به عبارت

عزيزي و واعظزاده | 11

دیگر ،به طور معمول بحور شعر عربی ،مسدس (شش ركنی) و بحور فارسی مثمن (هشت
ركنی) هستند.
ترجمههاي غزليات حافظ نيز بيشتر در بحور مسدس و مثمن سروده شدهاند ،اما گاهی
دیده میشود كه برگردان بعضی غزليات در بحور  68و حتی  61ركنی سروده شدهاند .این
بحرهاي طوالنی براي مخاطب فارسی و به ویژه عربی زبان كه به اوزان  1و  3ركنی خو
گرفته ،نامأنوس و خستهكننده به نظر میرسد .از آن جمله است ترجمة غزل  5كه در بحر
كامر مُعَشَّر ( 68ركنی) سروده شده است:
لوَهَُُْ أسْودَ الِهِ ِن ذا الوجودِ سَمَرقن اً بَ بخارا

لوْ ذل َ التُّرکیُّ ِن شیرازَ ختاراً علی قلُِی أغارا

(حافظ)6866 ،
لَو ذا لِ کَت

تُر کی یُ مِن

شی را زَ مُخ

تا رَن عَ ال

قَل بی أ غا را

--ن-

--ن-

--ن-

--ن-

--ن--

مستفعلن

مستفعلن

مستفعلن

مستفعلن

مستفعالتن

لَ وَ هَب تُ أس

وَ دَ خا لِ هی
نن–ن-

مِن ذَل وُ جو

دِ سَ مَر قَن

دَن بَل بُ خا را

--ن-

نن--

--ن--

متفاعلن

متفاعلن

مستفعلن

فعالتن

مستفعالتن

نن–ن-

یا غزل  681كه در بحر كامر  61ركنی ترجمه شده است:
وَجْهِی وَضعُْ عَلی طریقِ حَُیُی ل نَّه لم یَمْشِ فوق الوَجْنةِ
و ئات األلطافِ نه توقَّعُْ و ل ن لم أحْظ نه بنظرةِ
(حافظ)6866 ،
وَج هی وَ ضع ت عَ ال ط ری قِ حَ بی بی

ال کِن ن هو

لم یَم شِ فو

ق وَج ن تی

-ن-مستفعلن

نن-ن-
متفاعلن

نن- -
فعالتن

-ن-مستفعلن

-ن-مستفعلن

-ن-مستفعلن

وَ مِ آ ت ا

طا فِ ِن

ه تَ وَق ق عَُ

وَ ال کِن لم

اح ظ ِن

ه بِ نظ رَ تی

ن-فاعلن

نن-ن-
متفاعلن

ن---
مفاعيلن

ن-فاعلن

نن-ن-
متفاعلن

نن–ن-
متفاعلن
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باید به این ن ته نيز توجه داشت كه متفاعلن در بين اركان عروضی ،ركنی بلند
( 9هجایی) محسوب میشود و زمانی كه این ركن بلند در قالب وزنی  68یا  61ركنی نيز
بياید ،آن وزن براي مخاطب عرب زبان نقدر خسته كننده خواهد بود .اگر غزلياتی را كه
در این اوزان طوالنی ترجمه شده اند با غزلياتی كه در اوزان شش ركنی بحر كامر (ش ر
اصلی و رایج این بحر در زبان عربی) مثر غزل ( 616حافظ )6866 ،ترجمه شدهاند ،مقایسه
كنيم به زیبایی این بحر در قالب مسدس و مالل آور بودن آن در قالب معشّر و بيشتر ،پی
خواهيم برد:
ست تَ ترات عِشت تتتِ َ نتُتتتتتة لتِلحَیرةِ

و بلوغ وَلت تْلتِ َ ِن کمتتا ِ الحَیرةِ

(مهتهفههاعهلهن مهتهفههاعهلهن مسهههتههفههعههلن)

(مههتههفههاعههلههن مههتههفههاعههلن مسهههتفعلن)

بيت در سنت شعر فارسی و عربی ،قائم به ذات و مستقر است؛ از این رو ،معنایی
جداگانه دارد و وزن دو مصراع به عنوان یک واحد سنجيده میشود .واحد معنا در این
ترجمه نيز بيت است و نادر نظام كوشيده است هر بيت حافظ را به یک بيت در زبان عربی
برگردان كند؛ بنابراین ،مخاطب عرب زبان ،غزل فارسی را در سمت راست و ترجمة عربی
غزل را با همان تعداد ابيات در سمت نپ صفحه فرا روي خود دارد .شمار ابيات  18غزل
نخست با ترجمة عربی ی س ان بود و تنها در غزل دهم براي بيت ششم معنا و معادلی در
فارسی نيافتيم:
عَُِثتُْ بِطرَّتت َ الریتاح فتظْلمَُْ دنیانا

هتاا التاِی ق نابَنا فنصت تیُْنا التَّتتیر
(همان)19 :

 .6تفاوت اوزان ملمّعات حافظ با ترجمه
وجود مصراعها و ابيات عربی در دل شعر فارسی نشان میدهد با وجود اختالفاتی كه موسيقی
شعر فارسی و عربی دارد ،گوش ایرانيان با وزن شعر عربی آشنا بوده و ظاهراً این آشنایی بر
ا ر انس و الفت ایرانيان با اشعار عربی حاصر شده است .این بخش از اشعار عربی تحت
عنوان ملمّع گاه سرودد شاعران ایرانی و گاه تضمين سرودههاي شاعران عرب است.
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حافظ در مجموع 11 ،غزل ملمّع دارد و ی ی از مشهورترین و زیباترین ملمّعات او بيت
آغازین دیوان اوست .هرنند به گفتة محققان ،مصراع عربی این بيت (أال یا ایّها الساقی أدِر
کظساً و ناوِلها) مسلماً از خود حافظ نيست و او این مصراع را در شعر خود تضمين كرده است
(هروي.)6816 ،
نظامطهرانی در ترجمة غزليات ملمّع به طور كلی دو رویه را پی گرفته است -6 :در
غزلياتی كه در مصراعها /بيتهاي عربی حافظ تصر نشده یا تصر اندكی شده ،قاعدتاً
بحر ترجمه همان بحر غزل است ،مثر غزل اول كه غزل و ترجمه هر دو در بحر هزج مثمن
سروده شدهاند:
أال یا ایّها الستتتاقی أدِر کظست تاً و ناوِلها

كه عشههق آسههان نمود اول ولی افتاد مش ه رها

أال یا أیّها الستتّاقی أدِرْ کظستتاً و ناوِلها

فست تَهْ أوّ الحبو ،و ل ن حمَّ شت ت ِلها
(حافظ)6866 ،

یا غزل ( 68همان )76 :كه با اندكی تصر در مصراع عربی ،هم غزل ،هم ترجمه در بحر
خفيب سروده شدهاند و فقط در زحافات این بحر با هم اختال دارند:
میدمهد صهههبح و كلّه بسهههت سهههحاب
(فههاعههالتههن مههفههاعههلههن فههعههالن)

(فهههاعهههالتهههن مهههفهههاعهههلهههن فهههع الن)

بتََغ الصت تُُّتْن ِن ال ِ الست تَّحتتابِ

عتَِّتولتوا بتتالصت تَُّتوحِ یتا ألت تْحتتابی

(فههعههالتههن مههفههاعههلههن فههاعههالتههن)

(فههاعههالتههن مههفههاعههلههن مههفههعههولههن)

الصتتتُتتوح الصتتتُتتوح یتا ألتتتحتتاب

 -1غزلياتی كه مصراعها /بيتهاي عربی حافظ در ترجمه تغيير یافته و در نتيجه ،بحر ترجمه
با غزل متفاوت است ،مثر غزل ( 888همان )159 :كه در بحر مجتث كه از اوزان پركاربرد
فارسی و مورد عالقة حافظ است ،سروده شده و ترجمة آن در بحر كامر -كه پيشتر گفته
شد -از اوزان پركاربرد عربی و مورد عالقة مترجم است ،سروده شده است:
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(مههفههاعههلههن فههعههالتههن مههفههاعههلن فعالن)

بيا كه بوي تو را ميرم اي نسهههيم شهههمال
(مهفههاعهلهن فهعهالتهن مهفههاعهلن فعالن)

روحَ الوِدادِ شتمَمُْ ظ وذاً بُرقِ وِلا ِ

فتعا عَطرنِی بریح َ یا نستتیمَ شتتما ِ

(مسهههتفعلن متفههاعلن مسهههتفعلن فعالتن)

(مهفههاعهلن مسهههتفعلن متفههاعلن فعالتن)

شتمَمُ روحَ وِداد و شتِمُ برق ولا

یا غزل ( 573همان )6881 :كه در بحر رمر مخبون سروده شده و مترجم با اعمال تغييراتی
در ی ی دیگر از اوزان ایرانی مورد عالقة حافظ (رمر مخبون) ،آن را در بحر كامر ترجمه
كرده است:
سير این اشک روان صبر دل حافظ برد
(فههعههالتههن فههعههالتههن فههعههالتههن فههع لن)

(فههعههالتههن فههعههالتههن فههعههالتههن فههع لههن)

ستَیْ ال ُّ وعِ جَری بِصَُرِ فؤادِ ْنفِ حافظ

بَلل الطتلاقتتة یتا حَُیُتاً ِثت بؤبؤ ِ تلتِی

(مسهههتفعلن متفهاعلن متفهاعلن متفاعلن)

(فهعهالتن متفههاعلن مسهههتفعلن متفههاعلن)

بتَلتل التتطتلاقتتة یتا تتتلتة عَینی بَینی

به طور كلی از  11غزل ملمّع حافظ ،پنج غزل در بحر هزج ( 598 ،586 ،153 ،6و ،)597
پنج غزل در بحر مجتث ( 595 ،555 ،888 ،161و  ،)515پنج غزل در بحر مضارع (،885 ،9
 518 ،887و  ،)593نهار غزل در بحر رمر مخبون ( 578 ،553 ،881و  ،)573دو غزل در
بحر خفيب ( 68و  )166و یک غزل در بحر متقارب ( )565سروده شده است .از بين
ترجمههاي این  11غزل نيز  6غزل در بحر كامر (،553 ،555 ،887 ،881 ،885 ،888 ،161
 578و  ،)573پنج غزل در بحر هزج ( 598 ،586 ،153و  ،)597دو غزل در بحر خفيب (68
و ،)166دو غزل در بحر مضارع ( 518و  ،)997دو غزل در بحر مجتث ( 595و  ،)515یک
غزل در بحر رمر ( )9و یک غزل در بحر متقارب ( )565سروده شده است.
جدول ( )6خالصه آنچه تاكنون در خصود اوزان  11ملمّع حافظ ارائه شده ،است.
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جدول  .1اوزان  55غزل ملمّع حافظ
نوع وزن ملمّع حافظ

بحر غزل ملمّع حافظ (تعداد)

بحر ترجمۀ غزل ملمّع (تعداد)

مشترک با عربی

هزج ( 1مثمن و  4مسدس)

هزج ( 1مثمن و  4مسدس)

ایرانی متفاوت با عربی

مجتث ()5

کامل ( ،)3مجتث ()2

ایرانی متفاوت با عربی

مضارع ()5

رمل ( ،)1کامل ( ،)2مضارع ()2

ایرانی

رمل مخبون ()4

کامل ()4

مشترک با عربی

خفیف ()2

خفیف ()2

مشترک با عربی

متقارب مثمن ()1

متقارب مثمن ()1

این آمار حاكی از آن است كه حافظ ،فارغ از اختالفات موجود بين موسيقی شعر فارسی
و عربی ،بيشترین ملمّعات خود را در اوزان مورد عالقة خود؛ یعنی «مفاعلن فعالتن مفاعلن
فعلن» (مجتث)« ،مفعول فاعالت مفاعير فاعلن» (مضارع) و «فعالتن فعالتن فعالتن فعلن»
(رمر مخبون) -كه بيشتر با ذوق موسيقایی ایرانيان سازگاري دارد -سروده است .بحر هزج
نيز كه از بحرهاي پركاربرد مشترك ميان فارسی و عربی است از بحوري است كه بيشترین
ملمّع در آن سروده شده است .در ترجمههایی كه نظامطهرانی از غزليات ملمّع حافظ انجام
داده نيز شاهد آنيم كه همچون ترجمة غزليات دیگر ،غلبه با بحر كامر (از بحور پركاربرد
عربی) است.
نظامطهرانی سعی كرده حتیاالم ان وزن غزلياتی را كه در بحور مشترك فارسی و عربی
سروده شدهاند در ترجمههاي خود حفظ كند و در غزلياتی كه در اوزان ایرانی سروده شدهاند
تا جایی كه توانسته بحر آنها را به بحر كامر تغيير داده و در بعضی غزليات كه شمار ابيات
و مصراعهاي عربی آنها زیاد بوده از تغيير بحر و تغيير ابيات عربی حافظ صر نظر كرده
است.
با این وصب ،مترجم سعی كرده حتیاالم ان موسيقی شعر زبان مبدأ و مقصد را در
ترجمههاي خود در نظر داشته باشد كه در بحور مشترك این امر محقق شده است ،اما در
غزلياتی كه شعر حافظ از اوزان عربی فاصله گرفته و نظر به این ه تعداد ابيات /مصاریع عربی
آنها كم بوده ،اساس كار خود را بر رعایت موسيقی شعر زبان مقصد (عربی) گفاشته و با
تغيير بيتها /مصراعهاي عربی ،غزل را در بحور عربی ترجمه كرده است .در  5غزل هم
از آنجا كه تعداد ابيات /مصاریع عربی زیاد بوده -از تغيير ابيات و مصاریع عربی حافظ وعربی كردن وزن ترجمه منصر شده است.
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نظامطهرانی درخصود ترجمة ملمّعات حافظ مینویسد« :حافظ ...آشنا به زبان عربی
بوده در آن ید طوالنی [كفا] داشت و حافظ قرآن كریم بود ،این نيرهدستی و آگاهی در
بيت بيت غزليات او دیده میشود ،اما اشعار عربی او مانند غزليات فارسی در اوج فصاحت
و بالغت نيستند؛ بنابراین ،به نظم آوردن ملمّعها و بيتهاي فارسی در ميان بيتهاي عربی
براي اینجانب خيلی سخت بود» (حافظ .)6866 ،مترجم در مقدمة عربی لفظ «أرهتنی» (همان:
 )18به معناي «مرا خسته و درمانده كرد» را در دشواري به نظم كشيدن ملمّعات به كار برده
است.
این نظر را كه ابيات عربی حافظ از فصاحت و بالغت الزم برخوردار نيست ،نزد محققان
و ناقدان دیگر نون محمد معين ،محيط طباطبایی ،محمد قزوینی و ...نيز دیده میشود (ر.ك:
عزیزي .)6861 ،احمد لواسانی دربارد ملمّعات حافظ اعتقاد دارد« :بیذوقترین خوانندد
عرب هم پی خواهد برد كه این مصراعها بيمارند؛ بر پيرایه و صنعت بدون آن ه تناسب و
همخوانی داشته باشند ،ت يه زدند» (لواسانی6636 ،م).
سواي فصاحت و بالغت این ابيات و مصراعها ،وزن ایرانی آنها را -كه ذوق موسيقایی
عرب با آن انس زیادي ندارد -میتوان ی ی دیگر از عوامر مؤ ر در عدم مير و رغبت
خوانندگان عرب به آنها دانست و شاید ی ی از دالیلی كه نظامطهرانی ترجيح داده ،حداقر
در ملمّعاتی كه در اوزان ایرانی سروده شدهاند ،تغيير ایجاد كند و خود را خسته و درمانده
كند ،همين باشد.

 .7زحافات و ضرورتهاي شعري
مترجم در مقدمة كتاب به زبان فارسی تصریح میكند« :از همان آغاز كار در برگرداندن
معانی و اف ار و به نظم درآوردن آنها ،وفاداري به اصر متن را تا حدّ ام ان سرلوحة خود
قرار دادم؛ اما این كار در كنار رعایت وزن بيتها و قافيهها بيشتر به سختی آن میافزود؛ تا
جایی كه گاهی ناگزیر از به كارگرفتن برخی زحا ها یا دست برداشتن از بيتهاي
موقو المعنی شدم و خيلی كم در یک یا دو غزل به سبک موشح و به نانار به استخدام
ردیب كه در فارسی امروزي نيز رواج دارد ،پناه بردم» (حافظ .)6866 ،البته در مقدمة عربی
در برابر «دست برداشتن از بيتهاي موقو

المعنی» ،عبارت «االستغنا عن تصریع بعض
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الغَلیات» (همان )63 :به معناي «دست برداشتن از مصرّع بودن بيت نخست برخی غزلها»
آمده است.
در ترجمة  18غزل نخست حافظ ،ابيات كمی را میتوان یافت كه بدون هيچ استفادهاي
از ضرورات و زحافات شعري -در وزن عربی -خوش نشسته باشند و وزن غزل فارسی و
غزل عربی كامالً بر ی دیگر منيبق باشند .از آن جمله است ،بيت زیر از غزل نخست (همان:
:)57
إللا علیمٌ رَستتْمَ َنَِلها

یتو الشتَّیخ اِلُِل ِن مورِ الرلوحِ سَِّادَه

فما ِن ستتال

ن/---ن/---ن/---ن---

ن/---ن/---ن/---ن---

ابياتی نيز هستند كه به ضرورت وزن -با كمی تغيير در قرائت -در وزن خوش مینشينند.
به عنوان مثال ،ابيات زیر از همين غزل با تس ين ميم در «أ یَعلم» و الم در «ساحِلِها» و « حافِلِها»
و تغيير آنها به «أ یَعلمْ»« ،ساحِلها» و « حافِلها» و تخفيب «إللا» و تغيير آن به «إال» موزون
میشوند:
رعِبٌ داجٍ

أ یَعْلم حتالنتا َن بتاله ا ٍ بستتتاحِلِها

أعتالت تیر و أ ْواجٌ و لیت

عِنادٌ ک ُّ أعمالی فستتا َتْ ستتمعَتِی فیها

إلتلا ا یَختفِی ست تِرُ حافٌ فی حافِلِها
(همان)57 :

بيت زیر از غزل نهار (همان )98 :نيز با تس ين جيم در «وَجَنات» و قرائت آن به «وَجْنات»
و استفاده از اختيار وزنی ابدال /تس ين (آوردن مستفعلن به جاي مُتَفاعلن) موزون میشود:
و جما وَجَناتِ الحَُیبِ لفِی غِنیً عن نتصِ حبو العاشِتینا
نن-ن--/-ن/-نن-ن--/-ن--/-ن--
تا حاجة الوجه الَُهِی لِتَِّمُّ ٍ و لخا ِ فتانِ العَااری
  -ن  - - /-ن  /-ن ن  -ن  /-ن ن  -ن  - - /-ن - -گفشته از این ابيات كه با تغييراتی جزئی موزون میشوند ،بسياري از ابيات ترجمه شده
به دلير فراوانی استفاده از زحافات ،دنار س تههاي محسوس موسيقایی شدهاند یا به بحر
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دیگري نزدیک شدهاند .از آنجا كه پركاربردترین بحر عروضی در ترجمة غزليات ،بحر
كامر (ت رار ركن مُتَفاعلن) است ،پركاربردترین زحافی كه مترجم به كار برده ،ركن
مستفعلن /مُتْفاعلن (ن ن  -ن  )-به جاي مُتَفاعلن ( - -ن  )-است .این اختيار در بعضی مواضع
(مثر بيت فوق) خيلی محسوس نيست و مش ر نندانی ایجاد نمیكند ،اما در بعضی ابيات،
این تغيير آنقدر زیاد است كه فقط یک ركن مُتَفاعلن وجود دارد و اگر این ركن هم نمیبود،
اینگونه به نظر میرسيد كه آن بيت در بحر رجز سروده شده است؛ از آن جمله است ميلع
غزل :67
أطلتَُ سَهْماً فِی فؤادِی ِن کمانِ الحاجِبِ

تُْغِی دَ ِی و أنتا العَلیت الناحِب المَتهور
(حافظ)6866 ،

أط لق ت سَه

ی فی ف ئا

دی ِن فَ ا

نِ حا جِ بو

-ن-مستفعلن

-ن-مستفعلن

-ن-مستفعلن

-ن-مستفعلن

تب غی دَ ی

وَ أ ن عَ لی

لن نا حِ ب

َق هو رو

-ن-مستفعلن

نن-ن-
متفاعلن

-ن-مستفعلن

--مفعولن

در بعضی مواقع استفاده از زحافات مختلب و نام رر به حدّي است كه شنونده ،آن بيت/
مصراع را موزون نمییابد؛ به عنوان مثال ،مصراع دوم بيت زیر از غزل  18از نهار زحا
مختلب تش ير شده است:
أقُتِ لِنت ت تِیَ أ ْتعَ األوقاتِ قربَ الما ِ

و الخ تترا ِ هاِهِ دنیافَ ستترابٌ و یَُاب
(حافظ)6866 ،

أق بِ
-ن-مستفعلن

ِ نق

ا ئو

ضی أم تَ عَ

أو قا تِ قر

بَ

-ن-مستفعلن

-ن-مستفعلن

--مفعولن

عزيزي و واعظزاده | 12

وَ

ض را ِ

--نمفعوالتُ

ها ذِ هی دن

یا فَ سَ را بن

وَ یَ با بو

ن--فاعالتن

نن--مفتعالتن

نن--
فعالتن

 .8دستکاريهاي نحوي بنا به مالحظات موسيقایي
وزن شعر كالسيک ،اقتضائات خود را داشت و شاعر در سنت شعري ما به منظور حفظ وزن
گاه كلمههایی را حف و اضافه میكرده است .به نظر میرسد نادر نظامطهرانی نيز پارهاي
از كلمهها را در خالل ترجمه حف میكند تا وزن در زبان مقصد ،درست شود؛ از جمله
در بيت زیر كه «دام تزویر» را در زبان عربی حف كرده و تشخيص آن را به هوش مخاطب
منوط كرده است.
حافظا می خور و رندي كن و خوش باش ولی

دام تهزویهر م ن نون دگران قرآن را

عتَربتِ و عتبَّ التتخمر و اهنتتظ حتتافِظ

ال تتتنصتت تُتَن کتتالتتغتیترِ بتتالتتتتترآنِ
(حافظ)6866 ،

برخی واژهها ،تركيبها و جملهها به جهت رعایت وزن اضافه شده كه در اصر فارسی
وجود ندارد .به عنوان مثال در بيت زیر دو كلمة «دیار» و «ماء آل» به شعر حافظ در عربی
اضافه شده است.
نو بهها حبيهب نشهههينی و بههاده پيمههایی

بههه یههاد دار مههحههبههّان بههادپههيههمهها را

و إذا جَلسَُْ ع الحَُیبِ لِصَبو کظسِ الخمرهِ

اذکر دیارَ األلت تْ ِقا ِ الشت تَّارِبین لِما ِ آ
(همان)97 :

همچنين در بيت زیر احتمال دارد جملة وصفية «أغشاها» به معناي «به آن وارد میشدم»
به جهت رعایت وزن آورده شده باشد:
در مههيههخههانههه بسهههههتهههانههد دگههر

افتتتتتتتتن یتتا تتفتتتتتنَ االبتتواب

 | 11پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي | سال  | 11شماره  | 12پاييز و زمستان 1011

اِفتتتتتتتتِن یتتا تتفتتتتتنَ األبتتوابِ

أغ تل تتتتوا بتتابَ حتتان ته أغشتتتاهتتا

(همان)76 :
وزن عروضی در این ترجمه گاه ساختهاي صرفی و نظام نحوي و به تبع بالغت و
شيوایی سخن عرب را تحت تأ ير قرار میدهد .به عنوان نمونه ،كلمة «رین» در صر

عربی،

مؤنث معنوي است ،اما شاعر احتماالً به ضرورت وزن است كه با آن مانند اسم مفكر برخورد
میكند و در غير این ساختار باید بگویيم« :رینَ الصَُّا بَلغِی».
ت َ تتاتتِنتتا لتتلستتتَّرو و الترَّیتْحتتانِ

رینَ الصت تَُّتتا بَلل شتتتُتتابَ الرَّوضتتتهِ

(همان)18 :
نمونههایی از بههمریختگی نينش نحوي در غزلهاي  68 ،1 ،9و  61وجود دارد .باید
توجه داشت كه این امر به ویژه در نحو عربی كه اساسی بالغی دارد ،اهميت دارد و تقدیم
و تأخير كلمهها در جمله در نظر مخاطب بليغ ،القائات انوي و معناي متفاوت را به دنبال
خواهد داشت .مثالً در بيت زیر آرایش نحوي جمله در اصر ننين بوده است« :صيدُ صَبٍّ
عار ٍ سهرٌ باللُيب و األخالق».
به لق و لطف توان کرد لی ِ اه نظر

بتته دام و دانتته نت یرنت

باللطفِ و األ القِ سَهْ لَیْ لَبٍّ عارف

ل ن بلوغ سالِ ِ العَنتا ِ لَعبٌ ب

ج

جج

رغ دانتتا را
حا

(همان)97 :

 .9فقدان نسخة اساس و آشفتگيهاي وزن در زبان مقصد
نظامطهرانی در مقدمة كتاب ،یادآور شده كه اساس كار او در ضبط غزليات حافظ ،شرح
غزلهاي حافظ ،نوشتة حسينعلی هروي بوده و پس از انجام كار ،سعيد واعظ دستنوشتههاي
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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است .وي در ادامه اظهار اميدواري كرده كه با توجه به تشتت نسخهها ضبط مندرج در كتاب
او نزدیکترین به نسخة اصر باشد (حافظ.)6866 ،
با وجود این دغدغة مترجم ،شاهد آنيم كه در بعضی موارد ضبطهاي غليی از غزليات
حافظ به این كتاب راه یافته است .به گواهی حافظپژوهان ،نسخههاي خيی هيچ شاعري در
ایران به اندازد دیوان حافظ با ی دیگر اختال ندارند .شفيعیكدكنی در فصلی از كتاب
موسيقی شعر ،ضمن اشاره به اختال فراوان نسخههاي دیوان حافظ و نقش خود حافظ در
این اختالفات -به سبب اصالحاتی كه خود او در غزلياتش انجام میداده -به بيان نحود
تشخيص ضبط درست یا اصالحشدد غزليات حافظ براساس جمالشناسی و موسيقی شعر او
میپردازد (ر.ك :شفيعیكدكنی .)6869 ،براساس این روش ،كسانی كه با موسيقی شعر
حافظ در ادوار مختلب زندگی او آشنایی دارند ،میتوانند ضبط اصحّ را برگزینند .با این
توضيح ،كسانی كه گوششان با موسيقی بيرونی شعر آشنایی دارد ،میتوانند ضبطهاي اشتباه
غزليات مندرج در این كتاب را تشخيص دهند .به عنوان نمونه ،ی ی از این ضبطهاي اشتباه
را میتوان در بيت زیر از غزل ( 68حافظ )6866 ،مشاهده كرد .در این بيت واژد «طریقت»
(ن  )- -یک واژد سه هجایی است در صورتیكه این غزل كه در بحر رمر سروده شده است
در نينش هجایی این وزن به یک واژد دو هجایی مركّب از یک هجاي كوتاه و یک هجاي
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-

با مراجعه به نسخة اساس نظامطهرانی در ضبط غزليات (شرح غزلهاي حافظ) نيز
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-

معلوم نيست كه نظامطهرانی یا واعظ براساس كدام نسخه ننين ضبيی را برگزیده و
ترجمه كردند؟ البته باید به این ن ته نيز توجه داشت كه شرح غزلهاي حافظ ،نسخة تصحيح
شدد غزليات حافظ نيست ،بل ه شرح غزليات او است.
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در پایان كتاب ،غلطنامهاي تنظيم شده است ،اما این دست اشتباهات طبعاً در آن نيامده
است .خياهاي ناپی فاحش نون بيت اول از غزل ( 61حافظ )6866 ،نيز در غلطنامه نيامده
و مم ن است در وزن بيت نيز خللی ایجاد ن ند ،اما به نشم مخاطب در دیوان فاخر حافظ
میآید.

بحث و نتيجهگيري
موسيقی بيرونی در كتاب دیوان حافظ بالعربیة شعراً به عنوان ی ی از اصلیترین عوامر
موسيقی و عناصر شعر بررسی شد .طنين و ضربآهنگی كه نظامطهرانی به مدد وزن عروضی
به غزل حافظ بخشيده به گيرایی و ادبيّت شعر در زبان عربی كمک كرده است.
از ميالعة  18غزل نخست دیوان حافظ روشن میشود كه  5غزل در همان بحر فارسی به
عربی منتقر شده و  65غزل دیگر در بحر پركاربرد عروض عربی ،كامر ،سروده شدهاند.
سرودن  78درصد از  18غزل در یک بحر نشان میدهد ترجمة نظامطهرانی از لحاظ موسيقی
بيرونی تنوع نندانی ندارد.
به طور كلی ،تعداد تفعيلههاي شعر فارسی در هر بيت از نمونة عربی آن ،بيشتر است .این
تفعيلهها عموماً در این ترجمه نيز مسدّس و مثمّن است ،اما به  68و حتی گاهی به  61تفعيله
هم میرسد .همچنين ملمّعات حافظ غالباً در اوزان مجتث ،مضارع و رمر مخبون سروده شده
است كه با طبع و ذوق ایرانی موافقت بيشتري دارد ،اما غلبه در ترجمة عربی با بحر كامر
است .گفتنی است وزنهاي مشترك در عروض عربی و فارسی حتیاالم ان در ترجمه حفظ
شده است.
واحد ترجمه در این ا ر ،ميابق سنت شعر فارسی و عربی ،بيت است ،اما ابيات اندكی را
میتوان در این  18غزل حافظ پيدا كرد كه بدون زحا و ضرورت شعري به عربی ترجمه
شده باشند و وزن غزل عربی كامالً با نمونة فارسی منيبق باشد.
كلمهها ،عبارات و جملههایی به ترجمه افزوده یا از اصر غزل كاسته شده تا وزن غزل
در عربی رعایت شود .نحو برخی جملهها گاه تابعی از عروض میشود كه در نتيجه ،نينش
منيقی جمله در ترجمه به هم میخورد و ساختار اطالعاتی و بالغی كه اساسی نحوي دارد
از هم میپاشد .فقدان نسخة اساس نيز موجب آشفتگیهایی در وزن و موسيقی بيرونی شده
است.
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این پژوهش ،موسيقی بيرونی در دیوان حافظ بالعربیة شعراً را با جامعة آماري محدود
بررسی كرد .با توجه به عدم وجود قالب غزل در ادبيات عربی به پژوهشگران عالقهمند
پيشنهاد میشود موسيقی كناري در این ترجمه و خالقيتهاي مترجم را ميالعه كنند.
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