
 

 ی ديوان حافظ شيرازی به ترکیهاشرح و ترجمهنگاهی اجمالی به 
 

 * علی گوزل يوز
 دانشگاه استانبول 

 

 چکيده
جغرافيای عثمانی استنساخ شده،  ترين آثاری است که در  ديوان حافظ شيرازی يکی از مهم

ترين کتابخانه نوشته شده و خوانده شده است. در عهد عثمانی در کوچک هاشرح  هابر آن
های ديوان حافظ شيرازی وجود داشت. عالوه بر های شخصی هم نسخهحتی در کتابخانه

شد. در  عثمانی به عنوان کتاب درسی تدريس می   های دورة اين، ديوان حافظ در مدرسه
های يابد. تقريبا در فقسهروزگار ما نيز تعداد عالقمندان به ادبيات ايران هر روز افزايش می 

هايی مانند مثنوی معنوی، ديوان حافظ،  توان کتابمی   کسانی که به ادبيات عالقه دارند،  همة
عار  از همان ابتدا، برای درک معنی اش  بوستان و گلستان سعدی و بهارستان جامی را ديد.

شده است. به همين سبب ديوان حافظ حتی در های متعدد احساس می حافظ نياز به شرح
تمام ديوان به زبان ترکی   قرن اخير نيز چند بار به نثر و به نظم به ترکی ترجمه شده است.

غزل    145عثمانی چهار بار شرح کامل شده است. يک شرح هم به زبان ترکی تاتاری شامل  
حافظ شيرازی چهار بار هم به ترکی استانبولی به نظم و به نثر ترجمه    وجود دارد. ديوان

اين مقاله به توضيح اين شروح    هاست.شامل فقط بعضی از غزلهاشده است که يکی از آن
 پرداخته  است. 

 ی ترکی : حافظ، شرح ترکی، ترجمههاواژه  کليد

 
 های ديوان حافظ شيرازی به ترکی:شرح -آ
 شرح سُروری  .۱

 اولين شرحی که بر ديوان حافظ نوشته شده، اثر سُروری است. 
سُروری، يکی از اديبان و عالمان مشهور حديث، تفسير و بالغت در قرن شانزدهم ميالدی  
الگليُبوِی   شعبان  بن  مصطفی  الدين  مصلح  صورت»سُروری  به  منابع  در  وی  اسم  است. 

اش مصطفی، لقبش مصلح الدين و تخلصش سُروری است.  الرومی«آمده است. اسم اصلی
در شهر گليبولی به دنيا آمده و نزد دانشمندان مشهور زمان خود درس خوانده 1491در سال 

مدسه است.است. سپس در  بوده  مشغول  تدريس  به کار  مدرس  عنوان  به    های گوناگونی 

 
 استاد زبان و ادبيات فارسی  *
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با صفت از وی  منابع  و  سُروری که در  مانند فاضل، کامل  اشعار  هايی  ياد شده است  عالم 
 ترکی، فارسی و عربی دارد.

روف اثرترين شارحان عهد سلطان سليمان قانونی مع  مشهورترين و پُرکه به عنوان    سروری
دارد ولی اديبانی که فارسی بلدند به وی چندان رغبت    است، در ميان مردم شهرت زيادی

که در فارسی بعضی اشتباهاتی هم دارد. چون سُروری مثنوی معنوی  اند  و گفتهاند  نشان نداده 
را نيز شرح کرده، به عنوان شارح مثنوی معروف شده است. سُروری بر آثار عربی، فارسی و  

به زبان به  هاحهای عربی، فارسی و ترکی شرترکی  يی نوشته است. مثال بوستان سعدی را 
 فارسی و گلستان را به عربی شرح کرده است. 

قاسم پاشا    به سبب وبای فراگير از دنيا رفت و در استانبول در محلة    .ق1561سُروری سال  
 . به خاک سپرده شد

حافظ    شرح ديوان  ،ديوان حافظ  و مجازهای  هابرای درک و دريافت بهتر رمز  سُروری
. سُروری، بعضی از رموز  به پايان رساندآن را    1559در سال    و  را به زبان ترکی تأليف کرد

داده و   پرسيدند به قدر استعداد خود توضيح می و رازهايی را که دوستان و آشنايانش از وی
 بسيار مورد انتقاد قرار داده اند. ت. شارحان پس از وی، اثرش راکرده اس  به ترکی ترجمه

 جمله: گوناگون ترکيه وجود دارد. از هایهای خطی اين اثر در کتابخانهنسخه
و بخش خرج چی،    1194-119۳ة  کتابخانه آثار خطی بورسا، بخش اورهان، شمار -

 .9۸5 شمارة
 . ۲۰۰۰ کتابخانة شهر چوروم، شمارة  -
؛ بخش 1۸1  خطوطات فارسی، شمارةانبول، بخش مآثار خطی دانشگاه است   کتابخانة -

 9۷1و  5۷1، 4۷1، 16۳، 1۰6ی هامخطوطات ترکی، شماره

  رگين، شمارة و بخش عثمان ا  ۲5۰  بخش معلّم جودت، شمارة   آتاتورک،  کتابخانة -
5۸۲ 

 1۳۰6 ر قيصريه، بخش راشد افندی، شمارةراشد افندی در شه کتابخانة -

 ۳44۳/۳96۲، ۳445/۳964، ۳444/۳96۳ی  هانور عثمانيه، شماره کتابخانة -

 5۳4ی  ها ؛ بخش ازمير، شماره1۸1سليمانيه، بخش چلبی عبداهلل، شمارهء    کتابخانة -
اوغلو، شمارهء  616و   تَکَلی  ؛ بخش  4۰56؛ بخش آياصوفيه، شمارة  ۸۸۸؛ بخش 

 الخ. ۲۷۷4 ؛ بخش اسعد افندی، شمارة169۷جاراهلل افندی، شمارة 

 . ۲۰۷/444 ملّت(، بخش ادبيات، شمارة بخانةعلی اميری )کت کتابخانة  -
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 شرح شمعی  .2
از آنِ شمعی   نوشته شده است  به ترکی  بر ديوان حافظ  از سروری دومين شرحی که  بعد 

اين شارح که به نام »پريزرَنلی شمعی« معروف است از شارحان مشهور قرن شانزدهم    است.
  گذراند. در منابع فقط دربارة می  زندگی خود را از راه تدريساهل تصوّف بود و    باشد،می

و   ديگراسم  مورد  در  و  است  شده  داده  اطالعاتی  اطالعات  های زمينه  آثارش    زندگيش 
های پايان  لفين عثمانی« نوشته شده است که در سالچندانی در دست نيست. در کتاب »مؤ

می به  ديوان  وخعمرش  معنوی،  مثنوی  مانند  بسياری  آثار  شمعی،  است.  شده  مبتال  ارگی 
  االحرار و بهارستان  تحفةاالبرار و    سبحة  عطار،  ستان سعدی، منطق الطير و پندنامةحافظ، بو

 شرح کرده است.  را  جامی
در استانبول درگذشته است ولی در    1591در بيشتر منابع نوشته شده است که شمعی در سال  

 159۲برای مثال عطايی تاريخ وفاتش را  سال    بعضی از منابع اطالعات متفاوتی وجود دارد.
اند که اين دو تاريخ در منابع بعدی هم تکرار شده است.  ذکر کرده  159۷سال  و کاتب چلبی  

  تمام کرده و در شرح مخزن االسرار  16۰۰االبرار را در سال    سبحةجا که شرح  ولی از آن
برای خود از    شود ومی  به پايان رسيده و آخرين اثرش محسوب  16۰۳که تأليف آن در سال  

باشد. شمعی در استانبول در   بايد بعد از اين تاريخ درگذشته خدا حسن خاتمت طلب کرده،
 است.  محلة اسکدار مدفون شده

ها  های زيادی دارد. معنی اصلی واژهيوان حافظ نيز مانند شرح مثنوی اشتباه شمعی، در شرح د
 ها را با معنی صوفيانه شرح بدهد.را کنار گذاشته و سعی کرده است که آن

 
 شرح سودی .3

بعد از شمعی، سودی نيز ديوان حافظ شيرازی را به ترکی شرح کرده است. سودی در شرح  
سُروری و شمعی را مورد انتقاد قرار داده است. سودی، غير از اين، در اثر    اتخود، اشتباه 

وی    اتخود به نام شرح بوستان، شارح بودن شمعی را رد کرده، حتی با شوخ طبعی اشتباه
 کرده است. نيز مسخره را

سودی اصلی  دربارةنام  منابع  در  ولی  است  احمد  يافت    ،  چندانی  اطالعات  وی  زندگی 
ر فوچا به دنيا آمده ولی در  های شه در بوسنی در روستای سوديچی در نزديکی شود. او  نمی

 وی اطالعات دقيقی وجود ندارد. مورد تاريخ تولد و خانوادة
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در زمان »سوکُلّو محمد پاشا بوسَنوی« که يکی از دولتمردان بزرگ قرن شانزدهم است،  
 ها سودی بود. بودند که يکی از آن افراد زيادی برای تحصيل از بوسنی به استانبول آمده 

، به  تر کردن زبان فارسی خودالت خود در استانبول، به منظور کامل سودی بعد از تحصي
دانِ  ترين دانشمندان فارسیمصلح الدين الری که از بزرگ د )دياربکر( رفته و ادر محضر  آمِ

انی شاعر مشهور  وحليم شردر دمشق  در محضر  از آن  پس  درس خوانده است.    ،آن زمان بود
های مختلف  . سودی، در مدت اقامت خود در دمشق، در محيطاست  خوانده  آن زمان گلستان

 ای آن زمان حشر و نشر داشته است.علمی حضور داشته و با عُلم
  گشتازکه نزديک به ده سال ادامه يافت، به استانبول ب  اش سفرهای علمی   سودی، بعد از

. سپس در عهد سلطان  ان تحصيالت خود را ادامه داددانشمندان مشهور آن زمو در محضر  
اصّه« به عنوان  سليم دوم وقتی که سوکُلّو محمد پاشا در حکومت نفوذ داشت، برای »غِلمانِ خ

منابع نوشته شده است که با حقوق    . مدت تدريس وی معلوم نيست. درمدرّس منصوب شد
تا آخر عمر خود در انزوا زيسته و به تأليف    ،دکی از کار تدريس برکنار شدهبازنشستگی ان

 آثار خود مشغول بوده است. 
معلوم نيست. در کتاب »مولفين عثمانی« ياد شده است که سال    تاريخ دقيق فوت او نيز

 وسف پاشا به خاک سپرده شده است.در استانبول درگذشته و در صحن مسجد ي 1596
با روش   ها راسودی، متن تر از شارحان پيش از  ی علمیيهابر اساس تحقيقات ميدانی، 

های  . سودی، مانند يک منتقد، شرحه استکرده و شرح  داد  خود، مورد تجزيه و تحليل قرار
 مورد انتقاد قرار داده است. نيز ديگر را

ده است. اين اثر، برای کسانی  ي به پايان رسان  1595سال  در  سودی، شرح ديوان حافظ را  
. بسياری از  آيدمی  ها به شمارگيرند يکی از مهمترين منابع و بهترين شرح که فارسی ياد می

ابيات غامض و مشکل ديوان حافظ، توسط سودی حل شده است. سودی، در شرح خود به  
  کند که می  اثر خود چنين بيان  پردازد. سبب آن را در مقدمةسيار نمیتفسير و بيان عرفانی ب

عُمر افندی از سودی خواسته است که ديوان حافظ را بدون تفسير و توضيحات صوفيانه شرح  
می  که  و کسانی  مبتديان  برای  تا  باشد.بدهد  مفيد  يابند،  در  را  آن  معنی    همچنين  خواهند 

گويد »نه يک  کند و میياد می  ، انجام داده استهايی که افندی در حق وی  سودی از نيکی
برادر به برادرش و نه يک مادر به فرزندش مانند او نيکی و خوبی نکرده است. کسانی که  

می مرا  و  را  نمی  شناسند،مرحوم  ترديد  اين،  بودن  صحيح  معلوم  در  سخنان  اين  از  کنند.« 
 کرد،شخص مذکور در قيدحيات نبوده است.  را شرح می  حافظديوانچون سودی  شود کهمی
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ترکيه  در کتابخانه  دارد.    حافظ  خطی  نسخة  5۲های  مینيز وجود  در    گويد کهسودی 
استفاده کرده است. چون دريافته بود پيش   خطی ديوان حافظ تأليف اثر خود از يازده نسخة 

صحيح و    یباشد. سودی برای به وجود آوردن متن  ی سالم در دسترس داشتهمتن   از شرح بايد
ی مطرح کرده  ها را نشان داده و با داليل قونسخه   است. تفاوتکامل بسيار کوشش کرده  

ها  نسخه   کند هيچ يک ازتر است. در بعضی از موارد بيان میتر و سالماست که کدام نمونه به
ر بوالق و اسکندريه در دورة سه  د  1۸۳4سال    در  شرح ديوان حافظاين    آور نيست.اطمينان

دو جلدی در کنار شرح    در دورة  1۸۷۲و    1۸۷1های  . سپس در سالجلدی چاپ شده است
به چاپ رسيده است. به فارسی    قونَوی در استانبول  اثر توسط استاد عصمت ستارزاده  اين 

 ترجمه و چاپ شده است. 
 

 شرح قونَوی  .4
قونَوی   وهبی  محمد  مولوی  شيخ  توسط  قونَوی،  دربارة شرح  منابع  در  است.  شده    تأليف 

 اند. ياد کرده 1۸۲۸اريخ وفاتش را سال زندگی قونَوی اطالعات چندانی نيست ولی ت
گويد، سلطان محمود دوم شرح ديوان حافظ را که پُر از  اثر خود می  قونَوی در مقدمة

 پيشنهاد کرده و او اين پيشنهاد را با کمال ميل پذيرفته واشعار حکمت آميز است، به وی  
 رزوی انتساب معنوی به حافظ، کوشش کرده است که ديوان وی را شرح بدهد.فقط با آ

ابتدا، در زير هر بيت، معنی ظاهری آن را    ها چنين است کهروش قونَوی در شرح غزل
  نويسد. گاه نيزمی  های آن بيت راعنوان »مفردات« معنی ترکی کلمه  سپس زيرنويسد.  می

گذارد. و در پايان  میحرف »م«    نويسد و مقابل آنهای معروف را نمیمعنی بعضی از کلمه
  دهد. روش قونَوی در تمام ابيات می  آن بيت را شرح و توضيح  زير عنوان »معنی اشارتی«

 چنين است. 
ها را با  گويد حافظ از اولياء اهلل است. بدين سبب تمام بيتمی  اثر خود   قونَوی در مقدمة

می اين شرح،  معنی صوفيانه شرح  سبب  همين  به  را  تمام  کند.  حافظ  اصلی  هنر  و  انديشه 
 کند.منعکس نمی

  قونَوی بعد از مقدمه، معنی کلمات ديوان حافظ را مانند يک فرهنگ لغت صوفيانه بيان 
 دهد.کند و توضيح میمی

 چند نمونه از اين توضيحات: 
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 افراط در محبت  عشق
 متحّير و مشتاق جمال و جالل الهی عاشق 

 حق تعالی  معشوق
 باز داشتن سالک از عروج جور 

 حضور جميع کماالت  توانگری 
 سلب اختيار سالک  تاراج 

 احاطه و استيالی عشق الهی  متواری 
 تعلق ربوبيت  آشنايی 
 رحمانّيه صفات  مهربانی

 لياقتِ عبوديت  قامت
 غيبِ هويت و صفاتِ ذاتِ احديّت زلف، گيسو، مو، ابرو، طرّه

 صفاتِ تجلّيات  تابِ زلف 
 ظهورِ حاالت  سرمست

 ظهور انوارِ تجلّياتِ الهی  ماهروی، رخ، چهرهء گلگون 
 عالم برزخ  خطِ سبز 

 کالم  لب
 نفحات الهی  نافه 

 علم لدنّی  سيب زنخ 
 مشکالت اسرار مشاهده  چاه زنخ 

 عشق الهی  شراب 
 قلبِ عاشق  خُم، خُمخانه، کاسه، قدح، جام، صراحی 

 عالمِ ناسوت  خرابات 
 نور الهی  شمع
 تجلّی الهی  ناهيد 

 تجلّيات فاسده  مغبچه 
 عالمِ انسانی  دير

 عالم حيوانی  کليسا 
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 اجتهاد سالک  نماز
 قطعِ تعلّقات  روزه
 سلوک فی طريق اهلل  حج 

 وقايع طريق بيابان
 مقام وصل کعبه 

بار سال  شرح قونَوی، اول  ی  هادر سال  در بوالق چاپ شده است، پس از آن  1۸56ين 
آن، در استانبول به    ای دو جلدی، به انضمام شرح سودی در حاشيةدر دوره  1۸۷۲و    1۸۷1

اثر  چاپ رسيده است. ا  اين  به  ين که در مدت زمان کوتاهی پس از فوت مؤبه سبب  لف 
 . ی خطی زيادی نداردها نسخهاست  چاپ رسيده

 
 شرح موسی جار اهلل بيگيوف .5

پژوهش  اهلل  دانشمن موسی جار  در زمينة دينگر و  متجدّد اسالمی است که  فراوانی    د  آثار 
-در سال  یو  رُسُتونادون )روسيه( به دنيا آمد.آنزاک در شهر    قلعة  در شمال  1۸۷5دارد. سال  

  از دوران کودکی به بخارا رفته و پس  تعليمات دينی بسيار کسب کرده است.    ای کودکیه
زبان  ی گوناگون هادر مدرسه  قرآن را  تحصيل کرده،  ياد گرفته و  فارسی را  های عربی و 

با تحصيل و پژوهش در علوم دينی و سير و سفر کردن  حفظ کرده است. زندگی موسی 
بيروت،  به استانبول، قاهره، مکّه،  وی    شده است.  برای نشر اين علوم در ممالک اسالمی سپری

  ازگشت به زادگاه خود ب  19۰4سال  در    او  کرده است.   نيز سفر  ن دمشق، هندوستان و حّتی ژاپ 
 و روزنامة  . در اين هنگام به روزنامه نويسی مشغول بودهاسماء عليه خانم ازدواج کرد  و با

احمد اسحاقی افندی صاحب کتابخانة شرق آشنا  کرده است. در قازان با  میاُلفت را منتشر  
. يکی از اين آثار شرح را پی در پی منتشر کرد  های دينی و اجتماعیو آثار خود در زمينه   شد
 . نزديک به بيست اثر تأليف کرده بود 191۷تا انقالب وان حافظ شيرازی است. جار اهلل دي

در    وی   .ر و به مدت سه ماه زندانی شد»الفبای اسالميت«، دستگي   بعد از انتشار اثر وی به نام 
وقتی که برای زيارت حج به    19۲۷سال  و در  ،  برای استراحت به »قيريم« رفت  19۲5سال  

 . رفت به استانبول سر زد و کتاب خود را با عنوان »مُسکرات« به چاپ رساندمکّه می
وسيه  و بعد از فرار از ر  تا آخر عمر در آوارگی به سر برد   19۳۰موسی جار اهلل از سال  

اش در قاهره در حسرت و اشتياق به خانواده  1949و سال    هرگز به زادگاه خود باز نگشت 
غزل را که به نظر خود از جهت علمی، فلسفی    145موسی جار اهلل از ديوان حافظ    .درگذشت
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ری ترجمه و شرح کرد. نسخة خطی اين اثر  ترکی تاتاو به    ، برگزيداست  ترو اخالقی مهم
در   191۰ل است. اين اثر سا ثبت شده 5۳۲يمانيه در بخش طاهر آقا با شمارة سل  در کتابخانة

 .قازان به چاپ رسيد
 

 های ديوان حافظ شيرازی به ترکی: ترجمه -ب
مستقل  صورت    های يادشده موجود است، بهشرح  يی که درهاديوان حافظ غير از ترجمه 

از سوی وزارت    1944و در سال    اقی گولپينارلی به ترکی ترجمه شدالباوّلين بار توسط عبد
 بارها تجديد چاپ شده است.  اين اثر .ورش در استانبول به چاپ رسيدآموزش و پر

ای  ترين و يگانه ترجمهجمهوريت مهم   توان پذيرفت که ترجمة گولپينارلی در دورةمی
اين اثر نام    بان ترکی معيار انجام شده است.ها و توضيحات مهم به زيادداشتاست که با  

مردان و اشخاص مهم آن زمان  دولت  ها را نيز توضيح داده است و درمورداشخاص و مکان 
  يی که درهامانند ترجمه  جا که اين ترجمه نيز. ولی از آنتوضيحات قابل توجهی دارد   نيز

ی شعر حافظ به خوبی منتقل  حُسن زيباشناس  به نثر انجام شده،ی يادشده موجود است  هاشرح
 . شودنمی

را    هاغزل را انتخاب کرده و آن  5۰بعد از گولپينارلی، »رُشدی شارداغ« از ديوان حافظ  
از حافظ  هايی  به نام »غزل  19۷۰به وزن عروضی به ترکی ترجمه کرده است. اين اثر سال  

 .شيرازی« به چاپ رسيد
کرده    دو سال و چهار ماه تالش اين پنجاه غزل    برای ترجمةگويد  »رشدی شارداغ« می

و    وزشهای آماست. شارداغ، رباعيات خّيام را نيز به ترکی ترجمه کرده و از سوی وزارت 
 بهترين ترجمه را به دست آورده است. پرورش ترکيه و ايران جايزة

خود را چنين بيان    ترجمة  هايی از حافظ شيرازی«، روشکتاب »غزل  شارداغ، در مقدمة
 کند: می

 های عروضی حافظ کامال مُراعات گردد. در ترجمه بايد قالب . 1

گفت، احساساتش  شعر را به ترکی میاگر شاعر، اين    »  . بايد به اين اصل توجه داشت که۲
 کرد؟« را چگونه بيان می 

نبايد از روح حافظ دوری جُست و بايد صدای او را که شش صد سال است در جهان  .  ۳
 نفوذ دارد، در حد امکان به گوش ديگران رساند. 
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ها و  ها و معنی آن شعرهای شرقی است و از صدای طبيعی واژه   . موسيقی معنوی که ويژة4
 آيد، بايد در ترجمه مراعات شود. برخاسته از چينِش کلمات به وجود میة طنطن

در چهار سال اخير ديوان حافظ توسط دکتر محمد کانار و دکتر حجابی کرالنگيچ نيز 
به نظم هستند. ترجمة دکتر کانار در سال    ها  ين ترجمهبه ترکی ترجمه شده است. هر دو ا

 .در استانبول به چاپ رسيد ۲۰1۳ دکتر کرالنگيچ در سال و ترجمة ۲۰11
گويد:  خود چنين می  چ که خود نيز شاعر است، در مقدمة ترجمةدکتر حجابی کرالنگي

خود    زار آمد و من ابتدا خواستم ترجمةدکتر کانار به با  وان حافظ، ترجمةدي  »در اثنای ترجمة
خود گرفتم.    کانار تصميم به تمام کردن ترجمة  دکتر  بگذارم. امّا بعد از ديدن ترجمة  را کنار

 های ديگری از ديوان حافظ به ترکی نيازمنديم.مسلّماً باز هم به ترجمه
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