نگاهی اجمالی به شرح و ترجمههای ديوان حافظ شيرازی به ترکی
*

علی گوزل يوز
دانشگاه استانبول
چکيده
ديوان حافظ شيرازی يکی از مهمترين آثاری است که در جغرافيای عثمانی استنساخ شده،
بر آنها شرحها نوشته شده و خوانده شده است .در عهد عثمانی در کوچکترين کتابخانه
حتی در کتابخانههای شخصی هم نسخههای ديوان حافظ شيرازی وجود داشت .عالوه بر
اين ،ديوان حافظ در مدرسههای دورة عثمانی به عنوان کتاب درسی تدريس میشد .در
روزگار ما نيز تعداد عالقمندان به ادبيات ايران هر روز افزايش میيابد .تقريبا در فقسههای
همة کسانی که به ادبيات عالقه دارند ،میتوان کتابهايی مانند مثنوی معنوی ،ديوان حافظ،
بوستان و گلستان سعدی و بهارستان جامی را ديد .از همان ابتدا ،برای درک معنی اشعار
حافظ نياز به شرحهای متعدد احساس میشده است .به همين سبب ديوان حافظ حتی در
قرن اخير نيز چند بار به نثر و به نظم به ترکی ترجمه شده است .تمام ديوان به زبان ترکی
عثمانی چهار بار شرح کامل شده است .يک شرح هم به زبان ترکی تاتاری شامل  145غزل
وجود دارد .ديوان حافظ شيرازی چهار بار هم به ترکی استانبولی به نظم و به نثر ترجمه
شده است که يکی از آنهاشامل فقط بعضی از غزلهاست .اين مقاله به توضيح اين شروح
پرداخته است.
کليد واژهها :حافظ ،شرح ترکی ،ترجمهی ترکی

آ -شرحهای ديوان حافظ شيرازی به ترکی:
 .۱شرح سُروری
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
است .اسم وی در منابع به صورت«سُروری مصلح الدين مصطفی بن شعبان الگلي ُبوِی
الرومی»آمده است .اسم اصلیاش مصطفی ،لقبش مصلح الدين و تخلصش سُروری است.
در سال 1491در شهر گليبولی به دنيا آمده و نزد دانشمندان مشهور زمان خود درس خوانده
است .سپس در مدسههای گوناگونی به عنوان مدرس به کار تدريس مشغول بوده است.
* استاد زبان و ادبيات فارسی
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سُروری که در منابع از وی با صفتهايی مانند فاضل ،کامل و عالم ياد شده است اشعار
ترکی ،فارسی و عربی دارد.
سروری که به عنوان مشهورترين و پُر اثرترين شارحان عهد سلطان سليمان قانونی معروف
است ،در ميان مردم شهرت زيادی دارد ولی اديبانی که فارسی بلدند به وی چندان رغبت
نشان ندادهاند و گفتهاند که در فارسی بعضی اشتباهاتی هم دارد .چون سُروری مثنوی معنوی
را نيز شرح کرده ،به عنوان شارح مثنوی معروف شده است .سُروری بر آثار عربی ،فارسی و
ترکی به زبانهای عربی ،فارسی و ترکی شرحهايی نوشته است .مثال بوستان سعدی را به
فارسی و گلستان را به عربی شرح کرده است.
سُروری سال .1561ق به سبب وبای فراگير از دنيا رفت و در استانبول در محلة قاسم پاشا
به خاک سپرده شد.
سُروری برای درک و دريافت بهتر رمزها و مجازهای ديوان حافظ ،شرح ديوان حافظ
را به زبان ترکی تأليف کرد و در سال  1559آن را به پايان رساند .سُروری ،بعضی از رموز
و رازهايی را که دوستان و آشنايانش از وی میپرسيدند به قدر استعداد خود توضيح داده و
به ترکی ترجمه کرده است .شارحان پس از وی ،اثرش را بسيار مورد انتقاد قرار داده اند.
نسخههای خطی اين اثر در کتابخانههای گوناگون ترکيه وجود دارد .از جمله:
 کتابخانه آثار خطی بورسا ،بخش اورهان ،شمارة  1194-119۳و بخش خرج چی،شمارة .9۸5
 کتابخانة شهر چوروم ،شمارة .۲۰۰۰ کتابخانة آثار خطی دانشگاه استانبول ،بخش مخطوطات فارسی ،شمارة 1۸1؛ بخشمخطوطات ترکی ،شمارههای  5۷1 ،4۷1 ،16۳ ،1۰6و 9۷1
 کتابخانة آتاتورک ،بخش معلّم جودت ،شمارة  ۲5۰و بخش عثمان ارگين ،شمارة5۸۲
 کتابخانة راشد افندی در شهر قيصريه ،بخش راشد افندی ،شمارة 1۳۰6 کتابخانة نور عثمانيه ،شمارههای ۳96۲/۳44۳ ،۳964/۳445 ،۳96۳/۳444 کتابخانة سليمانيه ،بخش چلبی عبداهلل ،شمارهء 1۸1؛ بخش ازمير ،شمارههای 5۳4و 616؛ بخش تَکَلی اوغلو ،شمارهء ۸۸۸؛ بخش آياصوفيه ،شمارة 4۰56؛ بخش
جاراهلل افندی ،شمارة 169۷؛ بخش اسعد افندی ،شمارة  ۲۷۷4الخ.
 -کتابخانة علی اميری (کتبخانة ملّت) ،بخش ادبيات ،شمارة .444/۲۰۷
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 .2شرح شمعی
بعد از سروری دومين شرحی که بر ديوان حافظ به ترکی نوشته شده است از آنِ شمعی
است .اين شارح که به نام «پريزرَنلی شمعی» معروف است از شارحان مشهور قرن شانزدهم
میباشد ،اهل تصوّف بود و زندگی خود را از راه تدريس میگذراند .در منابع فقط دربارة
اسم و آثارش اطالعاتی داده شده است و در مورد ديگر زمينههای زندگيش اطالعات
چندانی در دست نيست .در کتاب «مؤلفين عثمانی» نوشته شده است که در سالهای پايان
عمرش به میخوارگی مبتال شده است .شمعی ،آثار بسياری مانند مثنوی معنوی ،ديوان
حافظ ،بوستان سعدی ،منطق الطير و پندنامة عطار ،سبحة االبرار و تحفة االحرار و بهارستان
جامی را شرح کرده است.
در بيشتر منابع نوشته شده است که شمعی در سال  1591در استانبول درگذشته است ولی در
بعضی از منابع اطالعات متفاوتی وجود دارد .برای مثال عطايی تاريخ وفاتش را سال 159۲
و کاتب چلبی سال  159۷ذکر کردهاند که اين دو تاريخ در منابع بعدی هم تکرار شده است.
ولی از آنجا که شرح سبحة االبرار را در سال  16۰۰تمام کرده و در شرح مخزن االسرار
که تأليف آن در سال  16۰۳به پايان رسيده و آخرين اثرش محسوب میشود و برای خود از
خدا حسن خاتمت طلب کرده ،بايد بعد از اين تاريخ درگذشته باشد .شمعی در استانبول در
محلة اسکدار مدفون شده است.
شمعی ،در شرح ديوان حافظ نيز مانند شرح مثنوی اشتباههای زيادی دارد .معنی اصلی واژهها
را کنار گذاشته و سعی کرده است که آنها را با معنی صوفيانه شرح بدهد.
 .3شرح سودی
بعد از شمعی ،سودی نيز ديوان حافظ شيرازی را به ترکی شرح کرده است .سودی در شرح
خود ،اشتباهات سُروری و شمعی را مورد انتقاد قرار داده است .سودی ،غير از اين ،در اثر
خود به نام شرح بوستان ،شارح بودن شمعی را رد کرده ،حتی با شوخ طبعی اشتباهات وی
را مسخره نيز کرده است.
نام اصلی سودی ،احمد است ولی در منابع دربارة زندگی وی اطالعات چندانی يافت
نمیشود .او در بوسنی در روستای سوديچی در نزديکیهای شهر فوچا به دنيا آمده ولی در
مورد تاريخ تولد و خانوادة وی اطالعات دقيقی وجود ندارد.
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در زمان «سوکُلّو محمد پاشا بوسنَوی» که يکی از دولتمردان بزرگ قرن شانزدهم است،
افراد زيادی برای تحصيل از بوسنی به استانبول آمده بودند که يکی از آنها سودی بود.
سودی بعد از تحصيالت خود در استانبول ،به منظور کاملتر کردن زبان فارسی خود ،به
آمِد (دياربکر) رفته و ادر محضر مصلح الدين الری که از بزرگترين دانشمندان فارسیدانِ
آن زمان بود ،درس خوانده است .پس از آن در دمشق در محضر حليم شروانی شاعر مشهور
آن زمان گلستان خوانده است .سودی ،در مدت اقامت خود در دمشق ،در محيطهای مختلف
علمی حضور داشته و با عُلمای آن زمان حشر و نشر داشته است.
سودی ،بعد از سفرهای علمیاش که نزديک به ده سال ادامه يافت ،به استانبول بازگشت
و در محضر دانشمندان مشهور آن زمان تحصيالت خود را ادامه داد .سپس در عهد سلطان
سليم دوم وقتی که سوکُلّو محمد پاشا در حکومت نفوذ داشت ،برای «غِلمانِ خاصّه» به عنوان
مدرّس منصوب شد .مدت تدريس وی معلوم نيست .در منابع نوشته شده است که با حقوق
بازنشستگی اندکی از کار تدريس برکنار شده ،تا آخر عمر خود در انزوا زيسته و به تأليف
آثار خود مشغول بوده است.
تاريخ دقيق فوت او نيز معلوم نيست .در کتاب «مولفين عثمانی» ياد شده است که سال
 1596در استانبول درگذشته و در صحن مسجد يوسف پاشا به خاک سپرده شده است.
سودی ،متنها را بر اساس تحقيقات ميدانی ،با روشهايی علمیتر از شارحان پيش از
خود ،مورد تجزيه و تحليل قرار داده و شرح کرده است .سودی ،مانند يک منتقد ،شرحهای
ديگر را نيز مورد انتقاد قرار داده است.
سودی ،شرح ديوان حافظ را در سال  1595به پايان رسانيده است .اين اثر ،برای کسانی
که فارسی ياد میگيرند يکی از مهمترين منابع و بهترين شرحها به شمار میآيد .بسياری از
ابيات غامض و مشکل ديوان حافظ ،توسط سودی حل شده است .سودی ،در شرح خود به
تفسير و بيان عرفانی بسيار نمیپردازد .سبب آن را در مقدمة اثر خود چنين بيان میکند که
عُمر افندی از سودی خواسته است که ديوان حافظ را بدون تفسير و توضيحات صوفيانه شرح
بدهد تا برای مبتديان و کسانی که میخواهند معنی آن را در يابند ،مفيد باشد .همچنين
سودی از نيکیهايی که افندی در حق وی انجام داده است ،ياد میکند و میگويد «نه يک
برادر به برادرش و نه يک مادر به فرزندش مانند او نيکی و خوبی نکرده است .کسانی که
مرحوم را و مرا میشناسند ،در صحيح بودن اين ،ترديد نمیکنند ».از اين سخنان معلوم
میشود کهچون سودی ديوانحافظ را شرح میکرد،شخص مذکور در قيدحيات نبوده است.
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در کتابخانههای ترکيه  5۲نسخة خطی حافظ نيز وجود دارد .سودی میگويد که در
تأليف اثر خود از يازده نسخة خطی ديوان حافظ استفاده کرده است .چون دريافته بود پيش
از شرح بايد متنی سالم در دسترس داشته باشد .سودی برای به وجود آوردن متنی صحيح و
کامل بسيار کوشش کرده است .تفاوت نسخهها را نشان داده و با داليل قوی مطرح کرده
است که کدام نمونه بهتر و سالمتر است .در بعضی از موارد بيان میکند هيچ يک از نسخهها
اطمينانآور نيست .اين شرح ديوان حافظ در سال  1۸۳4در بوالق و اسکندريه در دورة سه
جلدی چاپ شده است .سپس در سالهای  1۸۷1و  1۸۷۲در دورة دو جلدی در کنار شرح
قونَوی در استانبول به چاپ رسيده است .اين اثر توسط استاد عصمت ستارزاده به فارسی
ترجمه و چاپ شده است.
 .4شرح قونَوی
شرح قونَوی ،توسط شيخ مولوی محمد وهبی قونَوی تأليف شده است .در منابع دربارة
زندگی قونَوی اطالعات چندانی نيست ولی تاريخ وفاتش را سال  1۸۲۸ياد کردهاند.
قونَوی در مقدمة اثر خود میگويد ،سلطان محمود دوم شرح ديوان حافظ را که پُر از
اشعار حکمت آميز است ،به وی پيشنهاد کرده و او اين پيشنهاد را با کمال ميل پذيرفته و
فقط با آرزوی انتساب معنوی به حافظ ،کوشش کرده است که ديوان وی را شرح بدهد.
روش قونَوی در شرح غزلها چنين است که ابتدا ،در زير هر بيت ،معنی ظاهری آن را
مینويسد .سپس زير عنوان «مفردات» معنی ترکی کلمههای آن بيت را مینويسد .گاه نيز
معنی بعضی از کلمههای معروف را نمینويسد و مقابل آن حرف «م» میگذارد .و در پايان
زير عنوان «معنی اشارتی» آن بيت را شرح و توضيح میدهد .روش قونَوی در تمام ابيات
چنين است.
قونَوی در مقدمة اثر خود میگويد حافظ از اولياء اهلل است .بدين سبب تمام بيتها را با
معنی صوفيانه شرح میکند .به همين سبب اين شرح ،تمام انديشه و هنر اصلی حافظ را
منعکس نمیکند.
قونَوی بعد از مقدمه ،معنی کلمات ديوان حافظ را مانند يک فرهنگ لغت صوفيانه بيان
میکند و توضيح میدهد.
چند نمونه از اين توضيحات:
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شرح قونَوی ،اولين بار سال  1۸56در بوالق چاپ شده است ،پس از آن در سالهای
 1۸۷1و  1۸۷۲در دورهای دو جلدی ،به انضمام شرح سودی در حاشية آن ،در استانبول به
چاپ رسيده است .اين اثر به سبب اين که در مدت زمان کوتاهی پس از فوت مؤلف به
چاپ رسيده است نسخههای خطی زيادی ندارد.
 .5شرح موسی جار اهلل بيگيوف
موسی جار اهلل پژوهشگر و دانشمند متجدّد اسالمی است که در زمينة دين آثار فراوانی
دارد .سال  1۸۷5در شمال قلعة آنزاک در شهر رُستُونادون (روسيه) به دنيا آمد .وی در سال-
های کودکی تعليمات دينی بسيار کسب کرده است .پس از دوران کودکی به بخارا رفته و
در مدرسههای گوناگون تحصيل کرده ،زبانهای عربی و فارسی را ياد گرفته و قرآن را
حفظ کرده است .زندگی موسی با تحصيل و پژوهش در علوم دينی و سير و سفر کردن
برای نشر اين علوم در ممالک اسالمی سپری شده است .وی به استانبول ،قاهره ،مکّه ،بيروت،
دمشق ،هندوستان و حتّی ژاپن نيز سفر کرده است .او در سال  19۰4به زادگاه خود بازگشت
و با اسماء عليه خانم ازدواج کرد .در اين هنگام به روزنامه نويسی مشغول بوده و روزنامة
اُلفت را منتشر میکرده است .در قازان با احمد اسحاقی افندی صاحب کتابخانة شرق آشنا
شد و آثار خود در زمينههای دينی و اجتماعی را پی در پی منتشر کرد .يکی از اين آثار شرح
ديوان حافظ شيرازی است .جار اهلل تا انقالب  191۷نزديک به بيست اثر تأليف کرده بود.
بعد از انتشار اثر وی به نام «الفبای اسالميت» ،دستگير و به مدت سه ماه زندانی شد .وی در
سال  19۲5برای استراحت به «قيريم» رفت ،و در سال  19۲۷وقتی که برای زيارت حج به
مکّه میرفت به استانبول سر زد و کتاب خود را با عنوان «مُسکرات» به چاپ رساند.
موسی جار اهلل از سال  19۳۰تا آخر عمر در آوارگی به سر برد و بعد از فرار از روسيه
هرگز به زادگاه خود باز نگشت و سال  1949در حسرت و اشتياق به خانوادهاش در قاهره
درگذشت .موسی جار اهلل از ديوان حافظ  145غزل را که به نظر خود از جهت علمی ،فلسفی
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و اخالقی مهمتر است ،برگزيد و به ترکی تاتاری ترجمه و شرح کرد .نسخة خطی اين اثر
در کتابخانة سليمانيه در بخش طاهر آقا با شمارة  5۳۲ثبت شده است .اين اثر سال  191۰در
قازان به چاپ رسيد.
ب -ترجمههای ديوان حافظ شيرازی به ترکی:
ديوان حافظ غير از ترجمههايی که در شرحهای يادشده موجود است ،به صورت مستقل
اوّلين بار توسط عبدالباقی گولپينارلی به ترکی ترجمه شد و در سال  1944از سوی وزارت
آموزش و پرورش در استانبول به چاپ رسيد .اين اثر بارها تجديد چاپ شده است.
میتوان پذيرفت که ترجمة گولپينارلی در دورة جمهوريت مهمترين و يگانه ترجمهای
است که با يادداشتها و توضيحات مهم به زبان ترکی معيار انجام شده است .اين اثر نام
اشخاص و مکانها را نيز توضيح داده است و درمورد دولتمردان و اشخاص مهم آن زمان
نيز توضيحات قابل توجهی دارد .ولی از آنجا که اين ترجمه نيز مانند ترجمههايی که در
شرحهای يادشده موجود است به نثر انجام شده ،حُسن زيباشناسی شعر حافظ به خوبی منتقل
نمیشود.
بعد از گولپينارلی« ،رُشدی شارداغ» از ديوان حافظ  5۰غزل را انتخاب کرده و آنها را
به وزن عروضی به ترکی ترجمه کرده است .اين اثر سال  19۷۰به نام «غزلهايی از حافظ
شيرازی» به چاپ رسيد.
«رشدی شارداغ» میگويد برای ترجمة اين پنجاه غزل دو سال و چهار ماه تالش کرده
است .شارداغ ،رباعيات خيّام را نيز به ترکی ترجمه کرده و از سوی وزارتهای آموزش و
پرورش ترکيه و ايران جايزة بهترين ترجمه را به دست آورده است.
شارداغ ،در مقدمة کتاب «غزلهايی از حافظ شيرازی» ،روش ترجمة خود را چنين بيان
میکند:
 .1در ترجمه بايد قالبهای عروضی حافظ کامال مُراعات گردد.
 .۲بايد به اين اصل توجه داشت که « اگر شاعر ،اين شعر را به ترکی میگفت ،احساساتش
را چگونه بيان میکرد؟»
 .۳نبايد از روح حافظ دوری جُست و بايد صدای او را که شش صد سال است در جهان
نفوذ دارد ،در حد امکان به گوش ديگران رساند.
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 موسيقی معنوی که ويژة شعرهای شرقی است و از صدای طبيعی واژهها و معنی آنها و.4
. بايد در ترجمه مراعات شود،ش کلمات به وجود میآيد
ِ طنطنة برخاسته از چين
در چهار سال اخير ديوان حافظ توسط دکتر محمد کانار و دکتر حجابی کرالنگيچ نيز
 ترجمة دکتر کانار در سال. هر دو اين ترجمه ها به نظم هستند.به ترکی ترجمه شده است
. در استانبول به چاپ رسيد۲۰1۳  و ترجمة دکتر کرالنگيچ در سال۲۰11
: در مقدمة ترجمة خود چنين میگويد،دکتر حجابی کرالنگيچ که خود نيز شاعر است
 ترجمة دکتر کانار به بازار آمد و من ابتدا خواستم ترجمة خود،«در اثنای ترجمة ديوان حافظ
. امّا بعد از ديدن ترجمة دکتر کانار تصميم به تمام کردن ترجمة خود گرفتم.را کنار بگذارم
.مسلّماً باز هم به ترجمههای ديگری از ديوان حافظ به ترکی نيازمنديم
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