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 ی لزوم برگردان دوباره دیوان حافظ به زبان آلمانیبررس

  ∗ خان حسین سرکار حسن
  ن، ایرااستادیار دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی

  )22/3/92 :، تاریخ تصویب12/12/91 :تاریخ دریافت(

  دهیکچ
 يهـا   با بـودن برگـردان    . ست دان ی در فرهنگ آلمان   ی ایران ةندیسرا  ترین    شاید بتوان حافظ را شناخته    

، )1929رینبـورگ  ک(رت کـ  رويهـا  ، از جملـه ترجمـه  یگوناگون و بسیار از دیـوان او بـه زبـان آلمـان           
 آن بایـسته  ةه آیا برگردان دوبـار کلبن و دیگران، هنوز این پرسش بجاست       پورگشتال، روزنتسوایگ، ول  

رده بـود و او  ک خود گرفتار ةند را در چنبر خونریز، هنرم ی و و واهمه از فرمانروای     ی آیین يتنگناها. است
را داشـت     داد، از این رو هنرمند هرچه       ی نم ی یا نمایش  ی تجسم ي و هنرها  یموسیق   در   ی بالندگ ۀرا پروان 

 را یشعر حافظ هزارتـوی .  استي در شعر حافظ از این رویهمه رازآلودگ ریخت؛ این یالم م کدر قالب   
 ۀ ترجمي با زبان گرچه مهمترین پایه برایآشنای. باید یم»  هزار شعبدهۀتعبی«ه درآمدن از آن را   کماند    یم

ـ     جستار پـیش  .  ترجمه نیست  يردن بنا ک برپا   ي است، اما بسنده برا    یهر متن  ه از  کـ  آن اسـت     ی رو در پ
ه هم عناصر   ک يا   شعر حافظ بیابد، ترجمه    ۀ ترجم ي برا ی از دیوان او راه    یهای   با سنجش برگردان   یسوی
ـ      یه شـدن  ک شاعر را تا آنجا      ۀدیده بگیرد و هم گفت        را به  یشناخت  یی و زیبا  يشعر اسـت  کو  مکـ  یاسـت ب
دادن لـزوم    شیدن ایـن گفتـار، نـشان   کـ   دوم از پیشة بگذارد و از دیگرسو انگیز     ی آلمان ة خوانند يفرارو

  . دیوان استةبرگردان دوبار

  .یشناس ی زیبای، حافظ،يارز  هم،ی بیانيها  آرایه،ی ادبيها  آرایه،يپذیر  ترجمه:يلیدک يها واژه

                                                           
 E-mail: hassankhan@ut.ac.ir، 021-88634500: ، دورنگار021-61119101: تلفن ∗
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  مقدمه
امل و ناقص از دیوان حافظ منتشر شده        ک ۀم دوازده ترجم  ک نون دست ک نوزدهم تا    ةاز سد 

 بـه پورگـشتال   قلم یوزف فـون هـامر          به 1812ه در سال    ک يا  با ترجمه ) 12لبن    ول.کن. (است
 پرطـراوت و    يدنیـا    بـه  يا   زبانـان دریچـه    ی آلمـان  ي، بـرا  منشر شد  و در دو مجلد      یزبان آلمان  

 گـشوده شـد،     ی حافظ، این عقـاب بلنـدپرواز سـتیغ شـعر و ادب پارسـ              يها  انگیز اندیشه   خیال
در گوتـه   ه  کجا    تا آن .  شورانگیز شد  ی زبان را یسر آلمان    شوریده ة او سرایند  يها ه غزل ک یسان  به

ـ  -ی نخستین چاپ دیـوان شـرق      1819سال   وتـا  کارات  اش را در اشـتوتگارت و در انتـش          یغرب
گوتـه در ایـن   . بیرون داد) رده بودک دیوان حافظ را منتشر      ۀه یوزف فون هامر ترجم    کجا    همان(

دانـد و     یحافظ مـ  » برادر توامان «خود را    1»رانک یب«نام    به يا  ه در سروده  کاثر چنان شیفته است     
  :گوید یم

  رقابت همچنانا تو خواهم بود با تو در ـب  انکون و مکسره کحافظا، گر غرقه گردد ی
  امان ان توکودکون ـسان بود، چکهرمان یـب   بوديادـا شـج یـر رنـیوند ما، گـ پۀقطـن

   در جهانچونانهم غرور و هم حیاتم باد   یخوارگ ی مینـک را، یا ی عاشقیگر گزین
 در  که هـر یـ    کـ  وجود دارد،    ی زبان آلمان    هم از دیوان حافظ به     ي بسیار دیگر  يها  ترجمه

 کی ی ؛شود  یچند نمونه اشاره م     در این میان تنها به      . روند  یشمار م   بدیل به     ی ب يثرجایگاه خود ا  
 در ویـن    1863 و   1858 شـواناو در سـال       -ه وینسنس ریتر فون روزنتـسوایگ     کست    يا  ترجمه

پورگشتال پـیش از هـر      . یهمراه متن فارس     بسیار زیبا و درخور ستایش به        یبرگردان .انتشار داد 
تـوان دریافـت      ی م یسادگ  اما به   . رده است ک ی آوانویس یآن را با خط آلمان    غزل، مصرع نخست    

 برگـردان یـوزف فـون هـامر     ةدربـار . انـد   شـده  ی خوانـده و آوانویـس     کی تر ۀها به لهج    ه غزل ک
 ۀ نـسخ   احتمـال   بـه (است     دیوان بهره برده   ۀدام نسخ که او از    کپورگشتال، چندان روشن نیست     

تـابش نوشـته اسـت،    که بـر  کـ  يا  دیباچـه 4 و  3 ۀ در صفح  ي و .)یه بوده است  که در تر  ک تهکلک
  :گوید یم

 شروع شـد  1799 حین اقامت مترجم در قسطنطنیه در سال  یبرگردان حاضر به زبان آلمان    
  سـاله بـه    7 ی زمـان  ۀفاصل کی یجا ط   ، در همان  1806سال    به يو در آخرین سال اقامت دوم و      

] ه عبـارت بودنـد از     کـ [ گرفـت    کمک کی تر يها  شرح نگارنده از مشهورترین     ]...[. پایان رسید  
                                                           

1- [...]Hafis, mit dir, mit dir allein/ Will ich wetteifern! Lust und Pein/Sei uns, den Zwillingen, 

gemein!/ Wie du zu lieben und zu trinken,/ Das soll mein Stolz, mein Leben sein. [Goethe: West-
östlicher Divan. Deutsche Literatur von Lessing bis Kafka, S. 47132 (vgl. Goethe-BA Bd. 3, S. 28) 
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ـ ک اول را در شرحه از این سه، دو      کاین فرصت را یافت     ] يو. [ي و غود  يشمیع، غرور   ۀتابخان
  . خود داشتک و بهترین را نیز در تمليسلطان عبدالحمید ببیند و آخر

 از یهـای  هسـرود نام   به يا  از دیوان حافظ را در مجموعه  یهای  رت نیز بخش  کفریدریش رو 
این برگردان گرچه .  و برگردان نموده استيگردآور) رینبورگک (Ghaselen des Hafis دیوان

 و اختـصار در آن  یوتـاه ک دیگر نـدارد، امـا      ۀ از دو ترجم   یمک  دست ی و شیوای  یاز حیث زیبای  
 ابیـات   یدر این مجموعه گاه   .  دیده آید   ن به کها نامم    برگردان غزل  یاست تا بررس    موجب شده 

یـوآخیم  . رده استک بیت بسنده ک یۀترجم  غزل تنها بهکاند، حتی گاه مترجم از ی جا شده  جابه
نده بـود، در مـسابقه بـا مـرگ،          که با دیو سرطان پنجه در پنجه اف       ک ی، زمان 2004لبن نیز در      ول

 ۀاو در مقدمـ . نـد ک پراDie Ghaselen des Hafez  حـافظ يهـا  غـزل  نثر را بـا نـام     بهیبرگردان
هــا و  ار متــرجم در پـیچش کـ  يهــا زنــدد و دشـواري  ی گونــاگون را مـ يهـا  بش، برگــردانتـا ک

 يدیـدگاه و . گذارد ینمایش م ارا به ک و به ویژه در دیوان حافظ را آش        ی زبان فارس  يها  گسترش
شـود   یوپاگیر خواهد بود و سبب مـ  ل منظوم دستکش  به يه پایبندکدر این برگردان این است     

 شـاعر را نادیـده   يهـا   از گفتـه ی و نیز بخش   ی ادب يها   از آرایه  ی بخش يزیره مترجم از سر ناگ    ک
او بر آن اسـت     . دیدة گرفته است    ها را به       نیز این دشواري   یرجای) 44-12لبن    ول. کن. (انگارد

ننـد و گـاه در      ک یها را بسیار دشوار مـ       در غزل حافظ، برگردان آن     ی و برون  ی درون يها  ه آرایه ک
  ).135 یرجای(ها نیست   ستردن آرایه ازياین روند گزیر

  اند و نیز پاسـخ بـه    بودهی پیشین تا چه مایه پذیرفتنيها ه برگردان کته  ک این ن  ی بررس يبرا
 است، نخست این پرسـش را       ي دیوان حافظ تا چه میزان ضرور      ةه برگردان دوبار  کاین پرسش   

داند،  ی دوسویه ميا ا پدیده در این زمینه، ترجمه ر    ی سنت ۀنظری. ه ترجمه چیست  کشیم  ک یم  پیش
 بازتولید آن متن يو دیگر) ی زبان به( متن مبداء   کی دارند، ی  يه در آن دو عنصر همباز     ک يروند

ایـن  .  دو مـتن گزینـشگر اسـت       يارز   هم ی چگونگ ةدر این میان مترجم دربار    ).  دیگر ی زبان  به(
 ترجمـه دو    يرا شالیرماخر بـرا   نمونه  .   بپذیرد ی گوناگون يها  ها و قالب    تواند رویه   ی م يارز  هم

) یا گویـشوران  (ةنویسند ه مترجم دستاورد خود را هرچه بیشتر به         ک  آن کینهد، ی   یگزینه پیش م  
ه کـ  متن مبداء دانـست، دیگـر آن         به   ي وفادار یمعن  شود به     یه این را م   کند،  ک کزبان مبداء نزدی  

شـالیرماخر  ) 47شـالیرماخر   . (ندک ی خوانندگان متن مقصد دریافتن    ي را برا  یمترجم، متن پایان  
ه کـ نـد   که خواننـده احـساس      ک آن است    یدهد و درپ    ی نشان م  ی نخست دلبستگ  ۀگزین  خود به   

  ).70-38شالیرماخر ( بیگانه در پیش رو دارد يچیز
 در چاپ چهارم اثـر  يو. نهد یرا پیش م» Äquivalenztheorie «يارز  همۀ نظریولرکورنر  
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 ک هریـ ي را بـشناساند و بـرا  يارز  مختلـف هـم   يهـا   د تا گونه  وشک یم) 265-216ولر،ک(خود  
  .برگردان متن نشان دهد  از مناسبات دریچهارچوب
  
  Bezugsrahmen       چهارچوب مناسبات Äguivalentyp        يارز  همۀگون
  )یقاموس(ی معنایيارز هم

denotative Äquivalenz 
   بیرون از متنی قاموسيمعنا

außersprachlicher Sachverhalt        

  ی در بارمعنایيارز هم
konnotative Äquivalenz 

   بیانةشیو
Art der Verbalisierung  

  ی در قواعد متنيارز هم
textnormative Äquivalenz        

  یشناخت  و متنی زبانيمعیارها
Text- und Sprachnormen 

(Gebrauchsnormen) 
  کی پراگماتیيارز هم

pragmatische Äquivalenz 
  )خواننده(نوع ارتباط با مخاطب 

Empfänger (Leser)-Bezug 

  یشناخت یزیبای يارز هم
formal-ästhetische Äquivalenz 

 در مـتن    یشناخت   و ریخت  یشناخت  ی زیبای يها  ویژگی
  مبداء

ästhetische, formale und  
"individualistische" Eigenschaften des 

Ausgangstextes 
  )216همان (

  
ه مـتن مقـصد     کـ ارز دانـست      شـود هـم     ی دو مـتن را مـ      یه تنهـا زمـان    کولر بر آن است     ک

 بـدین   يهـا را و     این خواست .  یاد شده برآورده سازد    ي را در پیوند با چهارچوبها     یهای  خواست
  :ندک یصورت بیان م
محـصول    و جز آن را باید در      یشناخت  ی، زیبای ياربردک،  یشناخت  ک، سب ی معنای يها ویژگی

 و ی، متنــیشــناخت ک ســب- ی دیگــر مناســبات و قواعــد زبــانيرد و ازســوکــرجمــه رعایــت ت
  .)215 همان(دیده گرفت    مخاطب را نیز بهي درسوکیپراگماتی

 -یدیوان شـرق نوشت  ه در پیک فهم بهتر دیوان ي برا،ها و رسائل  یادداشتگوته در بخش    
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نخـستین گونـه آن اسـت    . ندک یاره م ترجمه اشة سه گونه یا سه دور   خود آورده است، به    یغرب
 ۀگردانـد و همـ      ینثر برم   ه شعر را به     ک سازد، همان   ی بیگانه آشنا م   يه مترجم خواننده را با دنیا     ک

 زیـر    درخور فهم همگان به  ی شور شاعرانه را تا سطح     یزداید و حت    ی شعر را م   ی برون يها  آرایه
 جایگـاه بیگانـه بنـشاند و آنچـه را           وشد خـود را در    ک یه مترجم م  کدو دیگر آن است     . شدک یم

 يا دانـد و آن ترجمـه      ی سوم را گوته برترین گونـه مـ        ۀگون.  زبان آشنا بازآفریند    بیگانه است، به  
نـه  « یه متن نهایک ي گرداند، طورکی یأار خود را با متن مبد    ک برامدخواهد   یه مترجم م  کاست  

گرچـه گوتـه    . )311-306گوتـه   (گیـرد    قرار   » آن ۀه در جایگاه و همپای    ک بل أ، متن مبد  جایگزین
 سوم دست یافت، اما شـاید ایـن         ۀ از گون  ی چنین برگردان   ه چگونه باید به   کگوید    ی نم یروشن  به

  .شناساند یبازم» يارز  همۀنظری«ولر آن را زیر عنوان که ک سوم همان باشد ۀگون
هـا    آن  جمـه بـه   ه مترجم در روند تر    ک یهای  بازگشودن و شناخت ساختارها، مفاهیم و آرایه      

.  مورد نظر گوته باشـد ۀترجم  به ی دستیابي برایماند، شاید راه یها درم ار آنکخورد و در   یبرم
دام کـ ه کـ  است و مترجم باید تصمیم بگیـرد  ی نسبي در ترجمه، پدیدايارز ه همکاگر بپذیریم   
 فـراهم   ي بـستر  ه این جستار،  ک این است    ی را بیشتر ارج بدارد، امید این بررس       يارز  جنبه از هم  

این پرسـش      دیگر و شاید مهمتر، پاسخ به      ةانگیز. تر شود    مترجم ساده  ي برا يگیر  آورد تا تصمیم  
  . حافظ تا چه مایه بایسته استيها  غزلةه برگردان دوبارکاست 

  یبحث و بررس
 ایـن   ة توسط نگارند  یزبان آلمان   الغیب به      دوازده غزل لسان   ۀ، ترجم ی آغاز این بررس   ۀنقط

 پیشین نبوده است، و از ایـن  يها  ترجمه ي از بازنگر  يار گزیر کدر روند این    . بوده است سطور  
 ۀه بایـست  کـ  برخورد،   ی ریشه گرفت و نگارنده به مفاهیم و ساختارهای        يخود   خودبه یراه  قیاس  

 متـرجم از زبـان   یافکها را گاه در عدم شناخت  ي این دشوارۀریش.  بیشتر بودند یدقت و بررس  
ه کـ زیـرا اگـر بپـذیریم    .  دیگر جـست یبینیم، گاه نیز باید ریشه را در جای      ی م یسو فرهنگ فار  

ه کـ ه هست، پس باید بپذیریم  ک متن است،    ۀنگران نخستین گام در ترجمه، فهم ریزبینانه و ژرف       
» مـتن «ه کـ   مـتن و ایـن  ةدربـار .  متـرجم نیـست    یدانش زبان    از متن تنها، وابسته به       یچنین فهم 

چـه  «ه باید دیـد     ک است، از آن میان این      دام است، گفتگو بسیار رفته      کآن   يها  یچیست و ویژگ  
 روشن شدن بحث    يبرا. است  متن را گفته یا نوشته    » یسک چه   يبرا«و  » یچه موقعیت «در  » یسک

  :آید ی می دخل و تصرف در پکیبا اند) 18پونچ ( از پونچ يا نمونه
ها و نشریات  آن سرخط روزنامه يو همانندها» Papst verhaftet «ۀ جمل1995در سال 
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داران و   از سـرمایه کـی نـام ی » Wilhelm Papst«ه کحال اگر مترجم نداند .  شده بوديبسیار
  دسـت نخواهـد   وتاه به ک از این متن  ی درست ۀاست، هرگز ترجم    صاحبان صنایع آن روزگار بوده    

 آن مقـام    ییعن» پاپ«آن   و نخستین    ک نزدی يه معنا ک» Papst «ةه ایهام پنهان در واژ    کداد، چرا   
 ی دانـش زبـان    ي فـرا  یاطالعـات   ه بـه    کـ ار است   ک آش یسک است، تنها بر   کاتولیک يلیساکاعظم  
  .باشد  داشتهیدسترس

ه درآن آل مظفـر  کـ  يزمین به ویژه در روزگار حافظ، روزگار  هنر ایرانۀدر روزگار گذشت  
 امیـر سـلطان محمـد مبـارز         هکـ  يراندنـد، روزگـار     یجا فرمان مـ     به شیراز چیره بودند و بر آن      

 از مـردم    ي بسیار ی زندگ ةه با شیو  ک سختگیرانه را    یراه و رسم  «بنیانگزار آن دودمان یازده سال      
و بـه دسـت خـود       ) 13ور  کـ  دوفوشه(» ردکنان آن دیار تحمیل     کآن روزگار سازگار نبود، بر سا     

ـ (بریـد     یاران را با آرامـش سـر مـ        کگناه  از  ی و آیینـ   یومتکـ  ح ي، تنگناهـا  1)125سـتوده   . کن
 هنر شده بود،    يها   و دیگر شاخه   يساز  ، مجسمه ی، نقاش ي، بازیگر ی فروخفت موسیق  يها  انگیزه

 یوبکچنـین سـر  . ه در دل دارد، دراثـرش بازبتابانـد  کـ چـه را    توانست آن یه هنرمند نمکتا آنجا   
رف شـد   الم جوشید و آنچنان گـسترده و ژ       ک. شانیدک یالم م ک ة گستر يهنرمند را ناگزیر به سو    

دانـد    یمـ » ی زرین ادبیـات فارسـ     يها  سال«ور  ک ها را دوفوشه    این سال .  داشت یه بالش را درپ   ک
دانان    ادب يها   زرین، این همه پیچش و گسترش در سروده        يها   آن سال  ةآیند و میو    پی). همان(

 یجایر. ندک ی م یه گاه نشدن  ک بیگانگان نه تنها دشوار      يه فهم آن را برا    کایران آن روزگار است     
او بر این باور    . بیند  ی دیگر م  ی را در جای   ي بزرگ حافظ در سرایش و سخنور      ی این توانای  ۀریش

رفتـه    ی شـمار مـ      بـه  ی آمـوختن  ي در جهان باختر، هماره هنر     ي و گویشور  يه هنر شاعر  کاست  
نایـه و جـز   کار بردن استعاره و مجـاز و  ک  او در به  یاست و انتظار از شاعر و ادیب همین توانای        

ار قـصد داشـتند بـر    کـ آوردند و با این  یوجود م  را بهی ادبيها  آرایه]ادیبان[«. ها بوده است  ینا
هـا و   آرایه  این ترتیب پرداختن به  و به. )135 یرجای (»تر بگذارند  ژرفيخواننده یا شنونده اثر  

ه حافظ هم چون دیگـر سـرایندگان   ک ارج شده است و از این روست ي خود دارايفن سخنور 
بـدیل او را      ی ب کسب«: هکته خستوان است    ک بر این ن   یاما رجای . رده است ک خود عمل    ۀوظیف  به  

  ).همان(» توان یافت یدر پیشنیان و پسینیانش هرگز نم
                                                           

 خواست صـندوق    یامیر مبارزالدین محمد موقع   «: نویسد ی م 185 در منتخب التواریخ صفحه      يالدین نطنز   معین -1
شـجاع بـه وسـاطت     شـاه . داد بـسوزاند  یه برخالف مذهب تـشخیص مـ  ک اشعارش   ی بعض ۀ را به واسط   يقبر سعد 

/ ردن اسـت کـ ،عمـر ضـایع     یسعدیا بـسیار گفت   : ترده اس ک در این شعر توبه و انابه        يبرخاست و گف، شیخ سعد    
  .وقت عذر آوردن است، استغفراهللا العظیم
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هـا را   ه در ترجمـه بایـد آن  کـ  بسیار مهم دارنـد    ی حافظ دو ویژگ   يها  ، سروده يهر رو   به  
 نـدرت   ه بـه ک مستقل است ی تابلویی تنهای بهه هر بیت حافظ     ک این   کیی.  دیده گرفت   هماره به 

. میابنـد کدر دیـوان    » یالمعـان  موقوف «يها  ه بیت ک ی دیگر در پیوند است، بدین معن      يها  با بیت 
 او يهـا    برگـردان جملـه     ند و تنها به   ک را از غزل حافظ دور     ي شعر ی اگر مترجم، زیبای   یاین یعن 

ه کـ شـود   ی مـ یهـای  جملـه  از يا مجموعـه  ه  غزل، بدل بکل یکبسنده نماید، در آخر، برگردان    
هـیچ انگاشـته       سـراینده    ی اصـل  يهـا    از هـدف   کـی ، بدین ترتیب ی   هم مربوط نیستند    چندان به 

مجـاز، تـشبیه،    (ی بیـان يهـا  انگیز دیـوان، آرایـه    خیاليه در سراسر دریاک  ایندیگر دو. شود  یم
ه در آن   کـ تـوان یافـت       ی حـافظ را مـ      از یمتر بیت کافزون بر این،    . زند  یموج م ) نایهکاستعاره و   

. ل خـود، نباشـد    ک همچون جناس و ایهام، آن هم در زیباترین و هنریتـرین شـ             ی برون يها  آرایه
 غـساله  ۀثالثوین بحث با  /رود ی حدیث سرو و گل و الله میساق« :سراید  یه حافظ م  ک یهنگام

 یآوردن این سه رمزینه از سوی     حافظ با   . است   سه نگاره از طبیعت نپرداخته      ، او ساده به   »رود یم
رده تا خواننـده را  کها را در پس نام سه گیاه پنهان          نام ماه  ی سه ماه نخست سال نظر دارد، ول        به

ند، تا او خود از چیستان پرده بردارد و با این ترفند، خواننده دیگر در برابر سراینده          ک يوارد باز 
 استعاره از بر      دیگر نگاه شاعر به    ياز سو . ت و هنباز سراینده شده اس     يه خود همباز  کننشسته،  

ننـد تـا چـه      ک ی نمـ  كشناس نیز همیشه در     همه را ایرانیان حافظ     این.  دلدار است  ۀ و گون  يو رو 
باطل در ایـن    / جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز       «: گوید  یه م ک نیز آنجا    1. بیگانگان  رسد به 
ه کـ رد، چرا   کتوان    ی آن بسنده نم   ک نزدی ی معن   به  قلب تنها  ةباز از واژ  . »نندک یسیر م که ا کخیال  

اسـت، در سـروده     ) دروغـین ( قلـب    کۀه همانا س  ک دور   ییاد آورد معن    سیر در مصرع دوم به      کا
  .دیده بگیریم  را به ک نزدییه تنها معنک است یاندیش است و ساده گنجانده شده

تعبیـر شتولتـسه    بـه  ه عروس ترجمه، کشود  ی حافظ سبب ميها  در سرودهیاین دو ویژگ  
ست، دسـت آخـر       ینشدن» این هر دو ضد   «ه جمع   ک، یا تنها زیبا باشد، یا وفادار و از آنجا           )20(

 ی بـس دشـوار و شـاید ناشـدن         يارکمرد     این بزرگ  يها  ه برگردان سروده  کباید خستوان باشیم    
 ةدیـد    حـافظ بـه      يهـا   ار برگردان سـروده   ک  است تا به   ی خود انگیزش  ي همین دشوار  یاست، ول 

                                                           
 است يه هنگام بهار و شادخوار   ک به هوش باش     یساق«:  چنین گفته است   یالدین خرمشاه    این بیت را بها    یمعن -1

 بحـث طبعـاً بـه    ۀو دامنـ سـت   ]ا[جا سخن از باغ و بهار اند و همه ردهک آغاز   يگر  و سرو و گل و الله دوباره جلوه       
ه سـرو  کرویند، بل   یه سرو و گل و الله همزمان نم       ک  حال آن ) 775ی  خرمشاه (.»شدک ی شوینده م  ۀگان   سه يها  پیمانه
  همیشه سبز است و سمبل فروردین، و گل سرخ در اریبهشت و الله در اواخر اردیبهشت و اوایـل خـرداد                     یدرخت
  ...روید یماه م
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  . بنگریميا  و وظیفهیرسالت
 ي و تعـابیر ی پیشین، واژگان یا مفاهیميها ه آیا در ترجمه ک، پرسش این است     ي هر رو   به
دور  بـه  ) عمـد یـا سـهو    بـه  ( مترجم ةاند واز دید     موجود بوده  یه در متن فارس   کشوند    ییافت م 
است یـا پـرداختن بـه         تن بوده  سبب فهم نادرست از م      اگر چنین است، آیا این خطا به      . اند  مانده

موجـب  ) دسـت   و سجع و جناس و از ایـن یآرای همچون وزن و قافیه و واج      (ی بیرون يها  آرایه  
اند،   بودهیهای  چنین دشواريةدهند  ه نشان ک چند را    یهای  در این مقاله بیت    . است  بروز خطا شده  

) HP(، هامرپورگشتال )R(ایگ تسو روزنيها هترجم   در این راستا تنها به       ؛زندیم  ی نمونه م  يبرا
  :پردازیم یم) WL(لبن  و ول

  قصد جان من زار ناتوان انداخت  به/ مان انداختک شوخ تو در يه ابروک یخم) 1
HP: In Bogenformen sind die Augenbrauen geworfen,/ Den blut´gen Pfeil hast 

damit auf mich geworfen. 
R: Jenen Knoten, schlau geschlungen/ Um den Bogen deiner Brau‘n,/ Schlangst 

du nur, um mich, den schwachen/Klagenden im Blut zu schau‘n. 
WL: Das Stirnrunzeln, das deine kecke Augenbraue zum (Pfeil-)Bogen 

krümmte/hat auf mein wundes und kraftloses Leben ein Attentat begangen. 

 يامـل خبـر   ک ۀ جملـ  ک چشم پوشـیده و از نهـاد یـ         یلک  به   ی موصول ۀ جمل ازپورگشتال  
ه کـ گویـد     یو از پس آن م    . اند  مان درآمده کل  ک ش  ه ابروان یارش به   کاو ادعا دارد    . ساخته است 

ه حافظ در نظر    ک این ادعاها آن نیست      ۀاما هم .  است   او تیر انداخته   يسو  یارش بدین وسیله به     
اسـت،   رده که تیر را رها    کآن  . داند  ی یار م  ي ابرو یز را نه یار و نه حت      حافظ تیراندا . داشته است 
ه کـ  است، حـال آن     آلود دیده    دوم، مترجم تیر را خون     ةدر پار . ، خم ابروست  ینایک يا  در استعاره 
  .م نداردک است و از این دید هیچ ی موزون و مقفیاما متن آلمان.  حافظ چنین نیستةدر سرود

خواسـته    یار دستش را در بیـان آنچـه مـ         کرده و این    ک را چهار پاره      هر بیت  کروزنتسوای
 حـافظ   يها  او نگاره .  برگردان شده است   یبگوید، باز گذاشته است و با این شگرد سبب بالندگ         

یـاد داشـت    تنها باید به . رده استکهمانند برگردان  یرا خوب دیده و با قلم خود آن را زیبا و ب          
قـصد خـون مـن زار      بـه «:  این صورت بـوده اسـت   روزنتسوایگ به ۀ دوم بیت در نسخ ةه پار ک

 ی نخـست امـا، ویژگـ      ةدر پار . رده است ک این پاره خطا ن    ۀبنابراین او در ترجم   . »ناتوان انداخت 
  . ابرو است و نه به نوع گره بر ابرو انداختن یار نسبت داده  را به يارک و فریبیشوخ

 شـوخ  یم به همـان معنـ  کو ه بیشکزیده است  دلدار گ  ي ابرو ي را برا  یلبن صفت خوب    ول
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شیدن یار بازنموده است، اما او نیـز  ک نیز از خم به ابرو ی پذیرفتني تصویري است، و  یدر فارس 
 ي سـراینده ابـرو    ۀه در گفت  ک حال آن . است  مان شدن ابرو دانسته   ک را مقصر در     ی پیشان يها  چین

تا به  ) شیده است کمان را   ک ییعن(است   مان داده ک به آن    یمان است و همین ابرو خم     کیار خود   
» جـان «را صـفت    » نـاتوان «و  » زار« دیگـر متـرجم      ياز سـو  . جان شـاعر زار نـاتوان تیـر زنـد         

شود چشم پوشـید، امـا    یازین دو خطا م. داند یاست و حافظ این هر دو را صفت خود م      دانسته
 ر را بـه   اشـوخ دلـد    يمترجم ابـرو  : توان از آن گذشت     یه نم ک دیگر در این بیت هست       یخطای

  :اند  چنین نوشته» Attentat« مدخل ي برای آلمانيها نامه  در واژه!ندک یانجام ترور متهم م 
At|ten|tat  [auch: ...'ta:t], das; -[e]s, -e [älter = versuchtes Verbrechen; unter 

Einfluss von frz. attentat< lat. attentatum = Versuchtes, zu: attentare, attemptare = 

versuchen]: politisch od. ideologisch motivierter [Mord]anschlag auf eine im 

öffentlichen Leben stehende Persönlichkeit. 
ه کـ  یشخـصیت     بـه  ک یـا ایـدئولوژی    ی سیاسـ  يا  با انگیزه ) منظور قتل    به(سوء قصد   : ییعن

  1. استی همگانيا چهره
 زار و ةه جـان دلـداد  کآن است  » قصد جان من زار ناتوان    «عبارت   ی و برون  ی واژگان یمعن

ایـن  . است  دل دلداده نشسته      ه به ک است   ی پنهان آن، تیر عشق    یناتوان آماج تیر شده است و معن      
آمـاج  « واژگـانش  ی قاموسـ يه هم معناکوجود دارد » ins Visier ziehen«یایهام در عبارت آلمان

  .»زیر نظر داشتن «ییناک يمعنا  است و هم به» ساختن
فریـب چـشم تـو صـد فتنـه در جهـان             / ردک ی خودفروش  ه نرگس به  کرشمه  ک ک ی  به) 2
  .انداخت

HP: Ob einer einzigen Liebkosung der Narciße/hat dein Betrügeraug, die ganze 

Welt zerworfen. 

R: Weil nur einmal voll von Dünkel/ Die Narcisse umgeblickt,/ Hat dein 

Augenspiel die Erde/ Hundertfach in Streit verstrickt. 

WL: Wegen eines einzigen Liebesblizens, das sich die Narzisse aus lauter 

Eitelkeit leistete/hat dein Zauberauge hundert Tumulte in der Welt entfacht. 

ه کـ  نـوازش    ک خـاطر یـ     ار یار بـه   کبچشمان فری «ه  کآید    یچنین برم  پورگشتال   ۀ ترجم از
                                                           

1- Duden - Deutsches Universalwörterbuch, 5. Aufl. Mannheim 2003. 
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ـ   » فریب چشم «اما حافظ   . »رده است کنرگس نموده است، جهان را خراب         ییـار را سـبب خراب
 نـرگس   ة نغـز در واژ    ی ایهـام  - و بـسیار مهمتـر     -ار را، گذشته از این      کداند و نه چشم فریب      یم

بیت . یار است مصرحه از چشم ة دور استعار  ی گل نرگس است و معن     ک نزدی ینهفته است، معن  
  گـون تـو بـه      ه چشم نـرگس   کرشمه  ک کفریب چشم تو با ی    «: توان چنین بازگشود    یحافظ را م  

 ی معنـ   پورگشتال و روزنتـسوایگ تنهـا بـه       . »رد، صد فتنه در جهان انداخت     ک یقصد خودفروش 
ا یـ » خاطر  به  « دنیا را    یه هر دو مترجم، خراب    ک آن است    ی این بدفهم  ۀاند و نشان     پرداخته کنزدی
ارا در  ک دیگر پورگشتال این فهم خود را آش       ياز سو . اند   نرگس دیده  ۀار خودفروشان ک»  دلیل  به«

ند، تو نیز از این     ک يساز رد تا همچون تو غمزه    کنرگس جسارت   « :است  ردهکپانوشت بیت بیان    
در نه » فتنه«ه ک حال آن. )107 پورگشتال( »ی جهان را برآشفت  ۀ و هم  يخشم آمد    به یخواه زیاده
افتـاده  » در جهـان  «) چشم دلـدار  (»  نرگس ۀرشمک «ۀوسیل   بهه  کبل»  گل نرگس  ۀرشمک« به   پاسخ
 بـه نثـر خواسـته    سـروده رده است و گرچه با برگردان ک نكلبن هم در  این استعاره را ول  .است

نـشناختن اسـتعاره،     ند، باز ک زبان درخور فهم     ی آلمان ة خوانند ياست تا هرچه بیشتر متن را برا      
» ارکچشم افـسون  «را  » فریب چشم «و باز اونیز    .  منتقد باز گذاشته است    يگرفتن را برا    خردهراه  

 ی ایهـام   بـه » يفتنـه انـداز   «. ننهاده اسـت     پیش ینیز برابرنهاد خوب   »فتنه «يبرگردانده است و برا   
 و مرج  آشوب و هرج» Tumult«گون یار نیز هست اما        ار و نرگس  ک چشم فریب  یخوش، ویژگ 

ار کـ  ه بـه کـ ست نه بر متـرجم   این اما خرده اي  . است) همچون انقالب ( بزرگ   يآمد  پیش یدرپ
  .ماند ی در برگردان ایهام درمیسکه هر کترجمه در اساس، چرا 

  ثرت است، برنگردانـده و بـه      که عدد   ک صد را    ة دیگر پورگشتال در متن خود واژ      ياز سو 
 کیـ «و » صد فتنه« بین یایراد نیست، ول يه البته جاکرده است، کبسنده  »  دنیا ۀ هم یخراب«بیان  

  .است  تضاد از بین رفتهۀ از دو پایکیه این آرایه با ازمیان برداشتن یکتضاد وجود دارد » رشمهک
  .چو از دهان توام غنچه در گمان انداخت/  بزمگاه چمن دوش مست بگذشتم به) 3

HP: Betrunken gieng ich gestern auf der Flur vorüber,/Die Rose hat vom Mund 

mir Zweifel aufgeworfen 

R: Als ich trunken gestern Abends/ Kam vorbei am Wiesengrund,/ Weckte mir 

die Knospe Zweifel/ In Bezug auf deinen Mund. 
WL: - 

انـد، امـا      ردهکـ  این بیت را هم پورگشتال و هم روزنتسوایگ درست فهمیده و بیـان               یمعن
تر  ه او ناگزیر شده است، در پانوشت مفهوم سروده را روشن         کل چنان نارساست     پورگشتا ۀجمل
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 ۀ تو، غنچ  يها  او یا گونه   يها ه آیا گلبرگ  ک انداخت   کش  گل سرخ مرا به   «: ارتر بازنماید کو آش 
  . رده استکلبن این بیت را برگردان ن  اما ول)همان( ». تو زیباترنديها او یا لب
  خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را  به/ دست آرد دل ما را  بهي شیرازكاگر آن تر )4

HP: Nähme mein Herz in die Hand der schöne Knabe aus Schiras/Gäb´ ich fürs 

Maal Samarkand und Buchara 

R: Nähme der Schiraser Türke/ Hold mein Herz in seine Hand/Schenk´ ich 

einem Indermale/ Buchara und Samarkand. 
WL: Wenn jener Schirazer Türke mein Herz in die Hand nähme/würde ich für 

sein Hindu-Mal Samarkand und Buchara wegschenken. 

انـد، امـا در     را مرد دانـسته ي شیرازك تریه در این بیت، هر سه مترجم آلمان      ک نخست این 
لـبن در پانوشـت       ه ول کـ  این  گو.  حافظ وجود ندارد    از مرد بودن این یار     یسراسر این غزل نشان   

 در این   یرجای) 50لبن    ول(»  را زن هم دانست    ي شیراز كشود تر   یم«ه  کهمین غزل اشاره دارد     
ه ک است   ی انتزاع یمنظور از دوست شخصیت   «: گوید  ی م يو. نهد  ی پیش م  يباره گزارش درخور  
 دیگـر  يایـن مـورد بـرا   . هان شوند پنی مخلف يها  ن است چهره  ک آن مم  کدر زیر نقاب سمبولی   

  دام بسته بـه   که هر   کیار، دلدار، جانان، بت، صنم      : ند مثل ک یآن هم صدق م      شبیه به  یمفاهیم ادب 
  ).64 یرجای(» هستند[...]  معشوق یا معشوقه یسیاق متن در معن

 واژگـان  ی قاموسـ یرا در معنـ »  دست آوردن دل به  «یه هر سه مترجم آلمان    ک دو دیگر این  
دل را  « صـورت     رو آن را به     اند، ازاین   ل دور افتاده  ک  آن به    ینایک ياند و از معنا     یب دیده کن تر ای

  .اند برگردانده» در دست نگاه داشتن
را سـترده اسـت،   » هندو«پورگشتال . اند  برگزیدهیدام راهکهر » خال هندو « برگردان   يبرا

را با همـین برخـوانش وام گرفتـه         » هندو «ةلبن واژ   رده است و ول   کروزنتسوایگ آن را ترجمه     
 یسـیاه » خـال هنـدو   «ی تشبیهۀه در اضافک دریافته است کی نی لبن به   ه ول ک است   یگفتن. است

  ).همان(رده است کخال وجه شبه بوده است و آن را در پانوشت نیز یاد 
  .ن آباد و گلگشت مصال راکنار آب رک/  یافتیه در جنت نخواهک ی باقی میبده ساق )5

HP: Reiche mir Schenke den Wein, Im Himmel suchst du 

vergebens/Roknaband´s Blumengestad, und Mosselas. 

R: Gib den Weinrest, o Schenke!/Wirst im Paradis nicht Schauen/Ruknabad 

und seine Ufer/Und Mussalas Rosenauen. 
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WL: Gib, o Schenke den Restwein; im Paradis wirst du nicht finden/Das 

Bachufer von Roknabad und den Rosenhain von Mosalla. 

 خود بر آن    يخود  ه به   کاست زدوده است    » یباق«ه  کرا  » یم« پوگشتال صفت    در این بیت  
سازند، گـاه   ی مترجم ميه وزن و انتخاب واژگان براک یه محدودیتکتوان گرفت، چرا یخرده نم 

ه براساس برداشت خـود از مـتن،        کدهد و تنها مترجم است        ی واژگان را نم   ۀ برگردان هم  ةاجاز
توانـد، یـا      یه آیـا مـ    کـ گزینـد     یارج بداند و بر این اساس برم        مکن است مهم یا     ک را مم  يا  واژه

را زدوده » گلگشت«و » نارآبک« دوم نیز واژگان ة در پاريو.  را بیاورد یا بزداید    يا  باید، واژه   یم
ن آباد و مـصال  ک رةه ناگزیر در پانوشت در بارک سروده چنان دور افتاده      یه دیگر از معن   کاست  

 یلبن اما خطـای     روزنتسوایگ و ول  . )14و13پورگشتال،  . ك.ن( گزارش داده است     یردگ گست  به
 دیگـر از    يهـا   بـاز همچـون بـسیار نمونـه       » یباق «ةدر واژ .  است یه باز گفتن  کدر ترجمه دارند    

 یباشـد، یعنـ   » بقا «ی ویژگ يدارا» یم«ه این   ک آن است    ک نزدی یمعن.  نهفته است  یحافظ، ایهام 
 هـر   به.  استی دور آن جاودانگ  یو معن » با آن هیچ درد سر نباشد     « نرود و     آن زود از سر    یمست
 - جـاودان  ییعنـ  -یه آن هـم بـاق     کـ (ه در جنـت     کاز آنجا   : ه بگوییم ک است   یاندیش   ساده يرو

 را  یمـ (!)  ةباقیمانـد  ی سـاق  يشود، پس ا    ین آباد و گلگشت مصال یافت نم      کنار آب ر  ک) است
ار نبـردن آن در برگـردان       کاما ب . است» یساق«و  » یباق «ةواژ دوم جناس ناقص در دو       ۀتکن. بده

» Schankwirt «ة نیست، اما با آوردن دو واژ      ی ایراد بزرگ  ی آلمان ةشاعران و مترجمان بلندآواز   
  .شد از این آرایه چشم نپوشید یم» schenken«و 

ن خـوان   اکـ ه تر کدل     از    چنان بردند صبر  /ار شهرآشوب کاین لولیان شوخ شیرین   کفغان   )6
  .یغما را

HP: Wehe! die Schelmen mit Schwarzem Aug und süsser Gebärde/Rauben dem 

Herz die Geduld, wie die Türken. 

R: Weh, die schelmisch-süßen Lulis/Die der Stadt den Zwist gebracht/Machen 

Jagd auf Herzensfrieden/Wie auf´s Mal der Türke macht. 

WL: O Jammer, daß die frechen Zigeuner, die mit ihrem zauberischen 

Auftreten die Stadt in Aufruhr versetzen/ (Alle) Herzensruhe rauben, genauso wie 

die Türken ihren Festmalraub üben. 

مـان  ه ه کار بسته است و زیباتر آن       ک  دریافته و به   ک را نی  یآرای  پورگشتال در این بیت واج    
، اما  »ار شهرآشوب کشوخ شیرین «: است  ه حافظ گفته    ک ار برده است چنان   ک واج را در برگردان به    
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 ی قاموسـ يار را در معناک شیرینةه واژک آن کیتوان از دو راه خرده گرفت؛ ی یبر این برگردان م 
به  دوم بیت وجـه شـ      ةه در پار  کبرگردانده است و دو دیگر این       » ات شیرین کحر«آن دیده و به     

 دیگـر   ی آلمـان  ة خواننـد  ي بـرا  يرو  است، زدوده است و ازایـن     » بردن خوان یغما  «ه همان   کرا،  
چـشم   ولیان سـیه ک«: ندک یه دلداده ادعا مکان است  ک میان یار و تر    یه چه مانندگ  کروشن نیست   

 چنـدان   یآرایـ   روزنتسوایگ در برگردان واج   . »اند  ان صبر از دل او ربوده     کشیرین اطوار بسان تر   
ه کتر این است  اما از همه ناپخته.  صورت وامواژه آورده است    را نیز به   یفق نبوده است و لول    مو
 شـهر   يه بـرا  کـ  یلولیان[...] «: نامه برگردانده است     واژه ک از ی  یرا همچون مدخل  » آشوب  شهر«

» یللـو  «يرا برا» یولک «ی را سترده است و برابر نهاد قاموسیآرای لبن واج ول ».اند آشوب آورده
سـحرانگیز خـود    » !ياجراها«ه با   ک یولیان را مرد انگاشته، مردان    کاما باز همین    . نهاده است   پیش

ان کـ  تر یه گوی ک برگردانده است    يا   گونه  را نیز به  » خوان یغما  «يو. شندک ی آشوب م   شهر را به  
خود از ایـن    اند، مترجم در پانوشت بر این فهم          یغما برده    را به    ك و نوشا  ك پر از خورا   يا  سفره

 يخوان یغما تـصویر   . اما نه چنین است   ). 50لبن    ول(دارد    یفشرد و آن را استوار م       ی م يواژه پا 
ریزنـد و در    یاند در آن مـ      چه برده   ه دزدان و حرامیان و چپاولگران آن      ک گسترده است    یاز خوان 

  .برد ی سهم خود را مکنند و هر یک یمیان خود بخش م
ان در روزگـار حـافظ و در        کـ ه، تر کـ نماید، آن اسـت       یایسته م  آن ب  يآور  ه یاد کته  ک ن کی
بـردن  «ه در   کـ  ند، چنان ک ی م یان و مغوالن را تداع    ک رفتار تر  کی او دو نقش دارند؛ ی     يها  سروده

 صـورت گـرد و چـشمان    ی، زیبـای يبینیم، و دیگـر   یم» يتازکتر «ی آمیغ ةو در واژ  » خوان یغما 
شـود و     یستون اصفهان دیده م      چهل يها  ه هنوز در نگاره   ک آورد، چنان   یان را فرایاد م   ک تر کباری

در اینجا و در این تشبیه، نقـش        . گیرند  یاز این نقش سرچشمه م    » ي شیراز كتر« چون   یمفاهیم
ان یـا مغـوالن   کـ توان آن را جایگزین تر  ی است، بنابراین م    نخست آن واژه در نظر سراینده بوده      

  . دانست
  رخاراکزیبد لب لعل ش یجواب تلخ م/ یو گفتک ن اهللاك و خرسندم، عفایبدم گفت) 7

HP:Böses Hast du gesprochen. Verziehen! Wohl ward es gesprochen/Bitteres 

ziemet den zuckrichten Lippen 

R: Böse war, was du mir sagtest/Gott verzeih´s, gut war gethan:/Zuckersüsser 

Onixlippe/Steht ein bitt´res Wort wohl an. 

WL: Schlecht hast du über mich gesprochen, Gott verzeihe dir, gut hast du 

gesprochen,/ eine bittere Widerrede gereicht der zuckerknabbernden Rubin(-Lippe) 
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zum Schmuck. 

انـد،   اند و زیبا برگردانـده   متن را درست فهمیدهیدر برگردان این بیت هر سه مترجم آلمان   
 فهمیـده و در برگـردان آن   یدرست را به  » لب لعل « در   ی تشبیه ۀاربرد اضاف کروزنتسوایگ گرچه   

است، زیرا وجه شبه در این تـشبیه          لعل برگزیده  ي برا یار برده است، اما برابر نهاد نادرست      ک را به 
ابراین بنـ . رنگ است    است، اما سیاه   ی قیمت یگرچه سنگ » onix«ه  ک  لب یار است، حال آن     یسرخ

تر   پورگشتال اما راه ساده   . است  بیراهه رفته      به   یلک  مترجم در نمایش تصویر مورد نظر حافظ به       
  .رده و آن را سترده استکرا برگزیده و خود را از آسیب این تشبیه آسوده 

در حـال  « لبـان یـار را   يرده اسـت، و کـ خطـا  » رخاکشـ  «ینایکلبن در پیوند با صفت    ول
.  واژگـان برگردانـد    یل قاموس کش  باید به     ینایه را نم  که  کاما پیداست   . است  دیده» رکجویدن ش 

  !اش گندیده است یبین» آدم گنده دماغ«ه بگوییم ک آن است ةاین درست مانند
انـد     را برگزیده  ی راه ک، هری یسه مترجم آلمان  »  اهللا كعفا «ی عرب ی دعای ۀدر پیوند با جمل   

رده و  کـ  ترجمـه    ياربردکل  کش  گشتال این جمله را به      پور.  زد یتوان مهردرست   یه بر هر سه م    ک
انـد و بـه        آورده ی این جمله برابـر معنـای      يلبن برا   اما روزنتسوایگ و ول   » .بخشیدم«: گفته است 

در شـعر حـافظ   :  روشن گـردد  يا  تهکجا باید ن    در این » .خدا تو را ببخشاد   «: اند   گفته یزبان آلمان   
تردید   یب.  در شعر است   یه خود از جمله صنایع برون     کست،  ا   بیان شده    یزبان عرب   این جمله به    

نمونـه را  .  بریـزد ی را در قالـب واژگـان فارسـ      یتوانست همین معنـ     یخواست، م   یحافظ اگر م  
شد نه شعر از وزن       یه اگر چنین م   ک » و بگذشتم  یو گفت ک و خرسندم، ن   یبدم گفت «: شد گفت   یم

. دلیل روشـن اسـت  . است ردهکرا حافظ چنین ناما چ. شد ی آن دیگر میرفت و نه معن     یبیرون م 
 درآمیختـه   یبا فرهنگ و زبان اسالم    ) و در روزگار ما نیز    ( در آن روزگار     یزبان و فرهنگ فارس   

 و ی گفت تا رنـگ و لعـاب روحـان     یزبان عرب    باید به    یدعا را در این چهارچوب فرهنگ     . است
 پورگشتال یا روزنسوایگ باشد، بایـد       ۀ بر ترجم  يا  ه خرده ک  آن ینون اما ب  کا.  داشته باشد  یمذهب

 يفـشار  يامـا پـا  . شـود  ی دیده نمی آلمانۀ در جملی و مذهبیه این سایه و بار روحانکپذیرفت  
ه کـ  دو استاد نیست، بلۀ بر ترجميگیر همه هرگز خرده  ه این کته شایسته است،    کدوباره بر این ن   

 متن مبـدأ  يها روشن ها و سایه   گوشه ۀ برگرداندن و نشان دادن هم     یه گاه ک  آن   است به  يا  اشاره
  . نیستیدر ترجمه شدن

  میخو شان خوشک ي دردۀد خرقیمر/ ندیوجه خمار ننش  عبوس زهد به) 8
HP) Trunkenen geziemet nicht mönchischer Trotz,/Ich bin der Schüler der 

Trinker der Hefen. 
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R) Es setzt der finst´re Trotz des Frömmlers/ Auf kein berauschtes Antlitz 

sich:/ Ein Kuttenjünger nur der Zecher, / Der immer frohen, bleibe ich. 

WL) Ein Ingrimm von Frömmigkeit setzt sich fest im Gesicht(sausdruck) des 

Katzenjammers./Ein Anhänger der Partei der Hefeschlürfer bin ich in voller 

Zufriedenheit. 

 نیـست اگـر   ی شـگفت ي دیوان حافظ است و جا   يها  انگیزترین بیت    از بحث  کیاین بیت ی  
تـه در تـصحیح   کچنـد ن  خـود بـا نـام    ۀ در رساليخانلر. دان در فهم آن درمانند    یآلمانیان فارس 
سـپس  » ام  من مصراع اول این بیت را هنـوز درسـت نفهمیـده           «ه  کگوید    یم) 304 (دیوان حافظ 

 دوم بیت ة پارةتر باشد و باز دربار درست» بنشیند وجه خمار   وس زهد به  عب«ه شاید   کافزاید    یم
تـر     قـدیم  يهـا   ه در نـسخه   کچنان«ل درست آن    کو ش »  خرقه البته غلط است    ۀلمک«ه  کگوید    یم

 يهـا    از برگـردان   یه اگر بر برخـ    کگردد    یبنابراین روشن م  . »شان است ک ي درد ۀ فرق ثبت است، 
ه بیـشتر و مهمتـر از آن در         کـ  مترجمان،   یل نه در ناتوان   ک مش توان گرفت،   ی م  شعر حافظ خرده  

 روشـن  ي، بـرا يهـر رو  به .  حافظ و در اساس، در ماهیت شعر است     يها   سروده يها  پیچیدگی
 یعبوس به ضـم ع بـه معنـ   .  واژگان را بگشاییم يها   این بیت نخست باید پیچیدگی     یشدن معن 
 از سـر  یترشروی«م برابر است با    کو  بیش» عبوس زهد  «ییب اضاف کبنابراین تر . 1 است یترشروی
ـ  » خمـار «، »ةل، به روش، به شـیو کبه ش  «ییعن» به وجه «. »یپارسای  پـس از  یحـال  یسـردرد و ب
توانـد چنـین      ی مـصرع نخـست مـ      یبنابراین معن . »نشیند  یفرو نم  «ییعن» ننشیند« است و    یمست
فـرو  ] ی سـادگ   بهید جام مبا چن[ه درد خمار ک یه از سر زهد است به روش    ک یترشروی«: باشد

 ةه واژکـ نماید، آن است  یه یاد آورد آن بایسته مک يا تهکتنها ن. »نشیند، از میان نخواهد رفت     یم
 را بپذیریم، زیـرا در      يه برداشت خانلر  ک نیست   ينشیند و نیاز    یدر این مصرع خوش م    » خرقه«

ر کمـن نـو  «: ه اگر بگوییم  ک چنان.  حال و محل   ۀبه عالق » پوش  خرقه«جا خرقه مجاز است از        این
بـا ایـن   » .ر خـودت هـستم  کنو«: ه بگوییمکه در سر داریم کروشن است  » وشلوار تو هستم    تک

 زاهدگرایانـه بـه روش از   یه ترشـروی  کحال   «:شود  یار م کخوانش پیوند میان دو مصرع نیز آش      
  .» هستميخو شان خوشک ينشیند، من مرید درد یمیان رفتن خمار فرونم

                                                           
1- ]obus[    و ی ترشروی یاست و به معن   فعل ثالثی مجرد الزم     مصدر  در عربی  ]abus[    مبالغه  ۀ صفت مشبه یا صیغ 

سـرا بـا زاهـدان     ی شـاعران پارسـ  یهمیـشگ  خوانش اخیر با ستیز. ي یا بسیار ترشرويترشروهماره   یاست به معن  
ه خـوانش  کـ آن اسـت   رو نگارنده بـر  این از. برد ی خود بیرون می دارد، اما بیت را از معن     ي بیشتر ی معنای يسازگار

  .نخست درست است
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  :یزبان آلمان   این بیت بهيها گردیم به برگردان یمنون بازکا
 راهبان، مستان را شـاینده نیـست، مـن شـاگرد نوشـندگان            یترشروی«: گوید  یپورگشتال م 

فهمیـده اسـت، امـا      » پـسندیده نیـست   «یا  » نشیند  یخوش نم «را  » ننشیند «يو» .ام  مخمر شراب 
 تـضاد در دو     ۀ حافظ آرایـ   ةروددر س . شود» مخمرنوشان«ه پس چرا باید شاگرد      کروشن نیست   

ه پیشتر نیـز گفتـه شـد،        ک  بیت را چنان   ی نخستین و انجامین بیت هست و همین تضاد معن         ةواژ
ایـن  : تواند داشت   ی م یوچه و بازار امروز چنین آهنگ     ک زبان مردم      حافظ به  ۀگفت. ندک یار م کآش

شـان هـم بـا نوشـیدن      وییبد اخم و ترشرویند، و ترشر»  و مسلمانكزاهدند و پا«ه  کپارسایان  
 و  كه اگـر پـا    کـ چیـز بـروم       یآلوده و ب     گناه يها  شود بنابراین قربان آدم     یزدوده نم  یچند جام م  

 تضاد سترده شده    ۀ پورگشتال آرای  ۀدر ترجم .  خوش دارند  ي و خو  يم رو ک پارسا نیستند، دست  
  . بین دو مصرع نیز از میان رفته استیاست و از این راه پیوند معنای

 دارنـد،  يا  پیـشینه يساز ه در شرابکها  یآلمان. ست ی مخمرنوش خود داستان ةش واژ گزین
نـشین   چـه از شـراب تـه     از آنیریزنـد و بنـابراین بخـش    ی شراب در آن مخمر مـ    ي فراور يبرا
» درد «يهـا بـرا   اما آلمانی. را مخمر گفته است» درد«ه مترجم کشود، مخمر است، این است        یم
 دودن اونیورسال زیر این مدخل   ۀنام  در واژه . است» Trub«ابر دارند و آن      بر يا  واژه) به ضم د  (

  :1آمده است
Trub,  der; -[e]s [zu trübe] (Fachspr.): bei der Bier- u. Weinherstellung nach 

der Gärung im Filter od. in den Fässern auftretender Niederschlag. 

ها   لید شراب و آبجو، پس از جاافتادن محصول در صافی         ه در روند تو   ک را گویند    ینشین ته
  .ماند یها م هکیا در ته بش
است، بنـابراین تنهـا ایـن گمـان           شناخته  یرا م » Trub «ةه پورگشتال واژ  ک نیست   يتردید

  . دانسته است یرا نم» درد «ة واژی معنيه وکماند  یم
 یترشـروی «: گویـد  یمـ  يو.  دیگـر خوانـده اسـت     يا   گونـه   روزنتسوایگ امـا بیـت را بـه       

 يبـرا ) فـشدار کهمچـون    (يدار   خرقـه  كپـسر ] نیز[نشیند، من     ی مستان نم  يزاهدنمایان بر رو  
ه پیـشتر   کـ  ه چنـان  ک -روزنتسوایگ مرید خرقه را     . »ه هماره شادمانند  ک خواهم ماند    ینوشان  یم

دانـده  برگر» دار  خرقـه كپـسر « نفهمیـده و آن را  –پوشـان اسـت    گفته شد، مجاز از مرید خرقه  
  .است

                                                           
  Wein زیر مدخل Der Brockhaus in Text und Bild 2007. کنیز ن -1
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 ی از سـر زاهـدنمای     یخشم «:گوید  یم را پذیرفته است و      يلبن گویا برداشت خانلر     اما ول 
 در  يو» . مخمرنوشـان هـستم    ۀ پیرو فرق  يمال خرسند کخمار نشسته است، در     ] مرد [ةدر چهر 
 مـورد نظـر   ۀه در نسخک اگر بر آن باشیم یبیراهه رفته است زیرا حت     به   یلک این بیت به     ۀترجم
 ۀمریـد فرقـ   / عبـوس زهـد بـه وجـه خمـار بنـشیند           «: ان بیت به این صـورت بـوده اسـت         ایش
لـبن گفتـه اسـت،     ه ولک ی بدین معنیباز مصرع نخست با هر خوانش   » خویم شان خوش ک يدرد

احتمال قریب به یقین دیشب       ه خمار در سر دارد و به        ک یسکه دانسته نیست،    ک ویژه    به. نیست
 خشم گرفتـه اسـت و       ی از سرش پریده، چرا از سر زاهدنمای       یته مس کنون  کمست بوده است، ا   

 خمـار خـشم گرفتـه      يه مـرد  کـ ها گذشته، ایـن        این ۀاز هم . ه خشم گرفته است   ک او بر    یراست
: تا یادم نرفتـه اسـت بپرسـم       .  مخمرنوشانم ۀه من پیرو فرق   ک دارد با این     یاست، چه پیوند منطق   

 متـرجم در    ي ادعـا   ه حـافظ نیـز بـه      کپیروان آن    است و    يا   مخمرنوشان، چگونه فرقه   ۀاین فرق 
 ي هـم بـرا  کـی  ییه از این همه پرسش حتـ ک دارند؟ شگفتا ی آنان است، چگونه اعتقادات  ۀجرگ

لبن نیـست، از آن        این دو پاره در برگردان ول      ۀ در میان  يه پیوند کاین  . مترجم پیش نیامده است   
 همچـون  – دوم نیـز    ة مترجم در پار   هک نادرست است، بل   یلک نخست به    ةه نه تنها پار   کروست  

 . است را زدوده) يخو خوش( تضاد ۀ از دو پایکی ی-پورگشتال 

  نتیجه
 ي جوانـب و مناسـبات الزم بـرا    ۀهمـ   ار ترجمه، مترجم بـا نگـاه بـه          که در   کاگر بپذیریم   

هـا و     گیرنـده اسـت، بایـد از او ویژگـی            در برگردان متن، آخـرین تـصمیم       يارز   هم   به یدستیاب
 تـاریخ   شناخت فرهنـگ و   .  بدانیم ی را بخواهیم تا او را درخور انجام چنین گزینش         یهای  یایتوان

تـوان از     یه نمـ  کـ  اسـت    ی چیزهای یامل زبان ک و دانش    ی و مقصد، شناخت صنایع ادب     أزبان مبد 
 ک را نیـ   یه پورگـشتال و روزنتـسوایگ فارسـ       کـ  درسـت اسـت      بنـابراین . ها چشم پوشـید    آن
 ایـن را از  -دان عـصر خـود بـوده اسـت            یرت بهترین فارس  که رو کت  درست اس . اند  دانسته  یم

 دیـوان  ة مـتن تـصحیح شـد    لـبن بـه   ه ولک درست است –توان دریافت  ی مک او نیيها  ترجمه
 هـستند   یایشان شناگران خوب  . اند   نبوده ی از این استادان ایران    ک داشته است، اما هیچ ی     یدسترس

 ۀار ایـن اسـتادان در ترجمـ   کازاین رو . اند  رودررو نبوده حافظي بلند دریايها اما هرگز با موج   
 در زمان و جایگـاه خـود   ک هریی خود بسیار درخور ستایش و حت ي خود   حافظ به  يها  سروده
 و بـود خـود   یویژه، در هـست     و شعر حافظ به      یلکطور     شعر به    ۀار ترجم ک است، اما    یپذیرفتن

 یگـوی    بـیش و پـیش از همـه در پیچیـده           ي ایـن دشـوار    ۀ صعب و دشوار است، اما ریش      يارک



  1391 ، تابستان2 هشمار، 17 دوره ،ادبیات معاصر جهانپژوهش  74
 

دسـت ایرانیـان     دیـوان بـه   ةرو برگـردان دوبـار   ازایـن . گو و به ویژه حافظ است      یشاعران پارس 
 زبان هم شایسته و هم بایـسته  یشناسان آلمان دانان و سخن  ادبيارکدان و به ویژه با هم    یآلمان
  . است
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