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 جمهوری ترکیه   یه دورپژوهی در حافظ ی کارنامه
 

   *چ کرالنگی  یحجاب
 

 چکیده 
را  یشعر ی،درخشان شعر فارس  یهادوره فرد، بعد از منحصربه یعنوان شاعربه ،حافظ

مختلف شعر گذشته    یهااز جنبه   یجازیو ا  یقتوان آن را تلفی به وجود آورده است که م 

  شهرت،   ایناست.    یافتهدست    یجهان  یبه شهرت  یی،توانا  ینا  ییجه. حافظ درنتدانست

سرزم سرزم  یشتر ب  ی،عثمان  یندر  در  است   بوده (  هند   جزبه )  یگرد  هاییناز   یه دور. 

بلد   یفارس  یها تاحدودکرده یلتحص  یشترب  ه؛بود  یعشا   بسیار  یفارس  یستدر  ی،عثمان

استفاده    یآموزش فارس  یبرا   یدر مدارس عثمان  حافظ  یوانداز    ین،عالوه بر ا  ؛نداهبود

  ی، اشعار و  راساسب  حافظ،  نسرمشق قرارداد   با  یاز شاعران عثمان   یبعض  ؛شده استیم

به    ی،و عرب  یعالوه بر ترک   یسندگان،از شاعران و نو  یبعض  همچنین،  ؛نداهها سرودیرهنظ

کرده به  یلقشر تحص  یشگرا  ییجهدرنت  جمهوریت،  یدوره  در.  اندنوشتهمی  یزن   یفارس

محدودتر   ،رفتهرفته ی،و عرب یفارس هایعالقه و توجه به زبان  ی،غرب یاتفرهنگ و ادب

است فارس  ،حالینباا  ؛ شده  و روشنی ب  یکلبه  یزبان  و شاعران  نمانده   ی فکرانعالقه 

مطالع فارس   یه مشغول  اشعار  و  بوده   ی،آثار  حافظ  شعر    ی برا  همچنین،  ؛اندازجمله 

ادب  یستدر و  دانشگاه  ی،فارس  یاتزبان  کرسدر  و    یهای ها  شده  باز  مخصوص 

بررس به  تحق  یپژوهشگران  فارس  یق و  و  مشغول شده   یآثار  ادا مترجماند  و  به    یبانن 

اشعار    یهاترجمه   نخست،   ، مقاله  یناند. در اهمت گماشته  یفارس  یکآثار کالس  یه ترجم

  ی بررس  یهدر ترک  یپژوهو حافظ  یشناسحافظ  سیر  سپس،  و   یمعرف  ی،حافظ به زبان ترک

ترجمه   ین،بنابرا  ؛است  شده از  تا  شده  مقاالت،  کوشش  رساله   هانامهپایانها،   یهاو 

 مختصر ارائه شود.   یاندازچشم   ،حافظ  یهدربار  یو فرهنگ   ی ادب  یهاو نوشته  یاهدانشگ
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  در  یپژوهحافظ  ترکیه،  جمهوری  دوره   در  پژوهیحافظ  حافظ،  یترک  یترجمه  :کلیدی  هایواژه 

 ی.عثمان یدوره

 

 مقدمه .  1

آغاز شعر نزدیک و دیرین دارد.    یادبیات کالسیک ترکی با زبان و ادبیات فارسی ارتباط

رسانند و می  ،ولدسلطان  ،زمان موالنا و پسرش بالکان را تا    و  آناتولیسرزمین  ترکی در  

حافظ شیرازی.    یه است با دور  زمانهم  ،عثمانیشکوفایی شعر ترکی در سرزمین    یه دور

  اند؛ هدار بودخوبی خبرو از شعر فارسی بهمسلط    به زبان فارسی   ،غالباً  ،شاعران عثمانی

 قعیت است. اها شاهد این وهای آندیوان

جمله انوری، نظامی،  بیشتر شاعران به سرآمدان شعر فارسی، از  ،عثمانی  یه در دور

نشان و بعضی   ،زیاد  ایهعالق  ،صائب و...،  عدی، حافظ، جامی، محتشم کاشانیموالنا، س

آن قرار  از  خود  سرمشق  را  پیشی  ،نیزگاه  گه  .نداهدادمیها  شاعران  به  برخی  از  گرفتن 

کردگان عثمانی  حافظ برای شاعران و تحصیلاز این منظر،    ند.ا هکردمیگو افتخار  فارسی

 (.1۰۶-1۰۲:  1997)رک. یازیجی،   خاص داشت یجایگاه

شناسی  حافظ  یهات فارسی و درضمن، پیشینیارتباط عثمانیان با زبان و ادب  یهدربار

متونی که در    یهاست. تصحیح و ترجم  متعدد انجام شده   ی تحقیقات   ،عثمانیدر سرزمین  

شده تألیف  فارسی  زبان  به  عثمانی  و  سرزمین  ارشد  نامهپایاناند  کارشناسی  و  های 

این تحقیقات    یهازجمل  ،ب فارسی در سرزمین عثمانیاد  یهدر زمین ی  های دکتررساله

دوررکا  ،حال بااین  ؛ است در  که  و    ی هدربار  ،مهوریج  یه هایی  فارسی  ادبیات  و  زبان 

انجام شدهاز ادیبان قرار گرفته  در کانوناند، کمتر  جمله حافظ  و    است.   توجه محققان 

زبان و   یهمهم در زمین  یکارهای شاهد انجام    ،جمهوری  یهدر دور  ،آنکه در ترکیهحال 

سرپرستی حسن عالی  به  ،متون کالسیک شرقی  یهطرح ترجم  ،مثالً  ؛هستیمادبیات فارسی  

در شناسایی آثار کالسیک    میالدی،19۴۶تا 19۳۸  هایبین سال   ،وزیر معارف ترکیه  ،یوجل

 مهم داشته است.  یفارسی نقش
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  ی دکتر   یها رساله  یب،ترت، بهحافظ  یواند  ترکی  یهاترجمه  یمعرفبعد از    ،در این مقاله

اند،  شده  نوشتهحافظ    یهکه دربار  ی پژوهیو مقاالت علم  ارشد   کارشناسی   هاینامهپایانو  

درپایان  شوندمی  بررسی نوشته  هاهمقال  ،و  دربارو  که  مجل  یههایی  در  و   هاهحافظ 

 شوند. ارزیابی میطور کلی، به ،اندها منتشر شدهروزنامه

صرف    اند،کردهکه گروهی از محققان تهیه و منتشر    جامع موالنا   شناسیکتاباز  اگر  

تاآنجاکه اطالع دارم، هنوز کتاب ی کارهای  درباره  یمختصر یا جامع  شناسینظر کنیم، 

و البته، حافظ، در ترکیه، چه در گذشته و چه    زبان و ادبیات فارسی  یشده در زمینهانجام

 هرحال عملی شود. باید بهست که این کار ی شکی ن امروز، تهیه نشده است.

 

 ها ترجمه. 2

 الباقی گولپینارلیعبداز  ،جمهوری  ی ی دورههترجماولین  . 1. 2

)زیرا    عنوان مترجم آثار موالنا معروف استبهالباقی گولپینارلی با آنکه در ایران بیشتر  عبد 

به ترکی برگردانده است  ی وی همه ادبیات کالسیک ترکی و   ی (، دربارهآثار موالنا را 

گو  های شاعران ترکیمثال، بعضی از دیوان  برای   ؛انجام داده شایسته  ی تحقیقات  ،عرفان نیز

ندیم و    دیواناست. تصحیح دیوان یونس امره، دیوان فضولی بغدادی،    کردهرا تصحیح  

بر آثار عالوه    گولپینارلی،  ازجمله کارهای وی هستند.  ،غالبتألیف شیخ  ،حُسن و عشق

 دیگر را نیز به ترکی ترجمه کرده است.    یآثار ،از ادبیات فارسی ،موالنا

ی جمهوری  عنوان اولین ترجمه در دوره ، به حافظ   دیوان ی عبدالباقی گولپینارلی از  ترجمه 

ای مفصل  ی خود مقدمه گولپینارلی بر ترجمه میالدی چاپ شده است.    19۴۴ترکیه، در سال  

شناسی  نوشته که در آن، پس از آنکه به احوال، شخصیت و سبک حافظ پرداخته، سیر حافظ 

 و تأثیر وی بر حیات ادبی و فرهنگی سرزمین عثمانی را بررسی کرده است. 

ترجمه اساس قرار داده  یی مذکور، دربارهوی در مقدمه برای  ی  ، اطالعات متنی که 

ی ایاصوفیه  ی خود، از دو نسخه، یکی نسخهبنابراین، مترجم در ترجمه  شایسته داده است؛

نسخه دیگری  بهو  چاپی  سیدعبد ی  خلخالیتصحیح  است.    ،الرحیم  کرده  استفاده 

ه را معرفی  ایاصوفی  ی ها و محتوای نسخهکه ویژگیبر آن، عالوه  گولپینارلی در آن مقدمه
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  ، پرداخته و گفته است به آن نسخ نیز   ،اختصارهب  ،دیگر نیز  قدیم  یکرده، به چند نسخه

از تعلیقاتی که مترجم برای    (.17:  19۴۴)رک. گولپینارلی،    است  کردهمیمراجعه    ،گاهگه

 ینیز از منابع  حافظ  دیوانشود که شرح سودی بر ضی از اشعار نوشته است، معلوم میبع

بعضی اشعار به حافظ از آن استفاده    بودنی صحت منسوبدرباره  گولپینارلی هم است که  م

،  حافظ  دیوانجامع    محمد گلندام،ای که  ، مقدمهحافظ  دیوان  یترجمهکرده است. در این  

 شده است.   ، گنجاندهاو نوشتهبر دیوان 

  ی : در بخش اول که بخش اصلاست  کرده  یمرا به دو بخش تقس  خود  اثر  گولپینارلی

  نظر وجود ندارد )به    یدیترد  ینارلیگلپ   یبرا  حافظ،  به  هاکه در تعلق آن  یاست، اشعار

 بخش،   این  در.  است  شده  درج  ،(است  خلخالی  و  سودی  پیرو  ارزیابی  این  در  وی  رسدمی

است(،    نامهساقی  هااز آن  یکی )  مثنوی  ۲  بند،ترجیع  1  بند،ترکیب  1غزل،    ۴99  یترجمه

  ی اشعار  یدربرگیرنده  نیزمعما قرار دارد. بخش دوم    ۲مفرد و    ۳  ی،رباع  ۴۲قطعه،    ۳۶

  1  غزل،  ۸۰  یحاو  وجود دارد. این بخش  یدبه حافظ ترد  هااست که در صحت تعلق آن

 است.   یدهقص 5و  یرباع ۲۶قطعه،    1۴مخمس،  

را    فارسی  متن  اصل  به  پایبندی  وترجمه    ،ترکی  نثر  به  را  حافظ  اشعار  گولپینارلی

  ، حافظ   شعر  لذت  از  را  کنندهمطالعه  ترجمه،  این  بودنمنثور  هرچند  است؛  دهکر  یترعا

در کار    ینارلی است که گولپ   آنترجمه    ینا  هاییژگیاز و  یگرد  یکی.  کندمی  محروم  ،نسبتاً

 برده   کار  به  را   خود  به   منحصر  زبان  است،  معمول   نیز  کارهایش  دیگر  در  که همچنانخود،  

  ایجاد   مشکل  جدید،  نسل  خواندگان  خصوصبه  کننده،مطالعه  درک   ی برا  ،گاهگه  که

  ، ینالت   یبا الفبا  کامل،  ترکی  یترجمه  یگانه  عنوانبه  هاسال   ترجمه  این  حال،ینباا  ؛کندمی

 .  هست و بوده کرده تحصیل قشر یعالقه مورد و شدهچاپ  یدتجد بارینچند
 

 زادهنجف کنعان یعقوب   از ایترجمه. 2. 2

  یست در دست ن  یکاف  یاطالعو مترجم،    مؤلف  ،زادهکنعان نجف  یعقوب  یزندگ  یدرباره

  گلستان و    بوستان  ازجمله فارسی، ادبیات از  ییهاترجمه  بر  عالوه یکه و  دانیمیو فقط م

است.    کرده  یفتأل  ها ترک  به  ی آموزش زبان فارس  یدرباره  کتابی   ،حافظ  دیوان  و  یسعد
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که بر کتاب    پیشگفتاری  در  وترجمه    ،ترکی  به  راغزل حافظ    17۳  زادهنجف  کنعان  یعقوب

  حافظ   دیوان  ی نسخه  ترینقدیمی  در   که  را   هایی غزل که فقط    است  کرده  بیانخود نوشته،  

نسخه  ،حال بااین  ؛(5:  19۶۶  زاده،رک. نجف)  ترجمه کرده است  ،آمده آن   ازکه    یا از 

  قرار   استقبال   مورد  چندان  ترجمه  این  رسدمی  نظر  بهنگفته است.    سخنیاستفاده کرده،  

 .است شده سپرده فراموشی به و نگرفته 
 

 محمد کانار ی هترجم. 3. 2

  به  عرفانی  و  ادبی  یدو جد  کالسیکمترجم آثار    ،فارسی  ادبیات  و  زبان  استاد  کانار،  محمد

را از   حافظ دیوان اواست.  برعکس و ترکی به فارسی لغات فرهنگ فو مؤل  ترکی زبان

دو مجلد    در  وترجمه    ،یو قاسم غن   قزوینیمحمد    کوششبه  شدهیحتصح  ینسخه  یرو

  در   و  ترجمه  ،نوشعر    سبک  بهاشعار حافظ را    کانار  .(۲۰11)رک. کانار،    است  دهکرچاپ  

 نوشته است.   ینو خوانش شعر را با حروف الت  هکرد یانوزن آن را ب شعر،  هر آغاز
 

 یچ قرالنغ  ی حجاب سعیبه ، حافظ  دیوان ی هترجم. 4. 2

  ترجمه   این  در.  است  شده  تهیه  قرالنغیچ  حجابی  سعیبه  حافظ   دیواناز    یگرد  یا ترجمه

فقط،   و  شده  گرفته   نظر  در  یو قاسم غن  ینیقزو  محمد  کوشش به  شدهتصحیح  متن  ،نیز

ا»به مطلع    غزلی   ی کس  یکه ز انفاس خوشش بو  /آیدیم   ینفس  یحادل که مس  ی مژده 

به    ،مثل کار محمد کانار  ،یز ترجمه ن  ینآن اضافه شده است. ا  به  ی از چاپ خانلر  «آیدیم

اصل مطلع غزل آورده   ،در آغاز هر غزل   ،ترجمه  یناست. در چاپ دوم ا  نوسبک شعر  

 .(۲۰1۴ قرالنغیچ،.  )رک شده است
 

 مزیلهسو  یل عااسم از ،حافظ دیوان کامل  ی ترجمه آخرین. ۵. 2

را    کار   ،حافظ  دیوان  مترجم  ینآخر  عنوانبه  مز،یلهسو  یلاسمع   تصحیح   روی  ازخود 

داده    طرزبه  ،خرمشاهی  بهاءالدین انجام  آزاد  رو   ینا  ازآنجاکه  .استشعر  از    ی ترجمه 

)رک.    وجود ندارد   ی قبل  هایترجمهاست که در    ی اشعار  حاویاست،    ی خرمشاه  ی نسخه

 .  (۲۰۲۰  مز،سویله
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 حافظ  غزلیات از منتخبیی . ترجمه۶. 2

  را  حافظ غزلیات  از منتخبی استانبول، دانشگاه یفارس یاتاستاد زبان و ادب یوز،گوزل علی

حافظ    غزل   پنجاه  یترجمه  ،مجموعه  این  در.  ه استترجمه و منتشر کرد  ،ترکی  زبان  به

 . (۲۰1۶ ،یشیراز حافظ)رک.  استبه سبک شعر نو درج شده 

 

 ی دکتر  یها و رساله ارشد کارشناسی های  . پایان2

  ادبیات   و زبان یرشته در  ی،فارس ات یبزبان و اد ی رشته بر  عالوه ترکیه،  هایدانشگاه در

  ، دکترا  و  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  ،ترکی  کالسیک  یاتادب  یشاخه  در  ویژهبه،  ترکی

با   ،غیرمستقیم  یبرخ  و  یممستق   ،هاآن  از  برخی  که  شودمی  نوشته  هاییرسالهها و  نامهپایان

مقطع    هاپژوهش  ینا   بیشتر.  اندمرتبط  شناسیحافظ   ی زمینه  در  و  ارشد  کارشناسیدر 

  ی فارس  یاتزبان و ادب  هایرشته  در  که  هاییپژوهش.  اندشده  نوشته  یترک  یککالس  یاتادب

  یات ادب  یرشته  در  که  هاییآن  تعداد  اما ؛است  محدود  بسیار  ،یتاز نظر کم  اند،شده  نگاشته

  ، مثال  عنوانبه  ند؛یستن  کم  اند،شده  نوشته   حافظ  اشعار  روحش   ی دربارهها  دانشگاه  ی ترک

از شرح   یقسمت تحلیلو  یح تصح  ،ارشد یکارشناس ینامهتعدادی از پایان  اصلی موضوع

  ی مقایسه و    یقیتطب  یاتادب  ی ینهدر زم  ،نیز  تحقیقاتاز    ی. بعضتاس  حافظ  دیوانبر    یسود

 اند.  شده  نوشته یعثمان یدوره شاعران از  یکی با حافظ

  توان نمی  است،  نشده  تهیه  هنوز  ،ترکیه  در  ،پژوهیحافظ  شناسیکتاب  ازآنجاکه

به دست داد. ما در    هارسالهها و  نامهپایان  ینا  یفیتو ک  تعداد  یدرباره  یق دق  ی اطالعات 

 .کنیممی  مطرح را نمونهچند  فقط ینجاا

 

 ( یدکتر  یرساله)  مفاهیمرمزها و  کلمات، ؛(ی)سود  حافظ   دیوان شرح . 1. 2

ا  ،ترک  یمقد  یاتادب  یرشتهدر    که  دکتری  یرساله  این دانشگاه   İnönü)   ینونودر 

Üniversitesi)،  ابراهیم است.    یمقدمه و دو بخش اصل  یک  یشده است، حاو  نوشته  

اختصاص    یبوسنو  یو احوال و آثار سود  یشرح زندگ  بهرا    مقدمه ی رساله،  نویسنده  قایا،

  ی به زبان ترک  حافظ  دیوانکه بر    ییهاشرح  یدرباره  ،اول   قسمت  آغاز   درقایا،  است.    داده
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  از را    ی بوسنو  یسود  اثر  ، حافظ  دیوان  شرح  ،بعد  و  مفصل داده  یاطالعات   اند،نوشته شده

  یراداتی ا  ،قسمت  یناست. در آخر ا  کرده  یلو تحل  یبررس  معناشناسی  و  شناسیزبان  نظر

  در قایا،  است.    شده  بندی طبقه  ،آورده  حافظ  دیوانشروح    یگر بر د  ی بوسنو  ی که سود

  ی در اثر سود   که را  مهم    یمفاهیم و    رمزهاکلمات،    از  فهرستی  رساله،  این  دوم  قسمت

شعر    ازرا    یاتیاب  ،یماز کلمات و مفاه  یبعض  یو درباره  کردهآمده است، ارائه    بوسنوی

 . (۲۰۰۸  یا،)رک. قا است آورده نمونهحافظ 

 

 ( ی دکتر   ی )رساله فریدی   قلم ه حافظ ب یوان از د   ی منظوم ترک   ی ترجمه   یل وتحل تصحیح   . 2.  2

  یترجمهکرده ) حافظ دیواناز  ی،قرن دوازهم هجر یبشاعر و اد   یدی،که فر ایترجمه
  یدا چندان پ  یاست، اشتهار   قموف  و  کامل  ایترجمه  آنکه  با(  فریدیلِ  یرازیحافظ ش  یواند

غزل،    57۳  ،ترتیببه  است،  شده  گنجانده  ترجمه  این  در  که  اشعاری  تعدادنکرده است.  

به وزن   ،غزل   پنجاز  یراشعار، غ یهمه. استمخمس  1و  یمثنو  ۶ ی،رباع ۶9قطعه،  ۴1

 . (۲۰15 رک. یاقوت،) اند اشعار ترجمه شده ی اصل

ادب  زباندانشجوی    ،یاقوت   امراهللرا  مزبور    ی رساله   ، استانبول  دانشگاه  یترک   یاتو 

  ، مجلد دو در ،کتاب عنوانبه (YEK) یهسازمان آثار مکتوب ترک یاستر نوشته و بعدها،

 (۲۰19)رک. فریدی،  است کرده چاپ

ارائه    ، مترجم  یت و شخص   یت هو   ی درباره   ی پژوهش  یج نتا   نخست، رساله و کتاب،   این   در 

ترجمه   و  نقد    تحلیل   رسی، بر   ، مزبور   ی سپس،    ی ها نسخه   بعدی،   قسمت   در .  است   شده و 

از    بعد شده است.   یان متن ب   یح تصح   های یژگی و و  روش  و   یی شناسا   ، حافظ  دیوان  ی ترجمه 

  که آورده شده    یدی حافظ به قلم فر   یوان د   ی ترجمه   کتاب   یقی، و تحق   یلی تحل   ی ها قسمت   ین ا 

 . اند شده   درج   ها قصیده   و   ها مثنوی   ها، رباعی   ها، قطعه   ها، غزل   ترتیب، به   آن   در 

 

 ( ارشد کارشناسی  ینامهپایان) باقی  و شیرازی  حافظ   در رندی . 3. 2

  حافظ   نگاه  در  رندی  ،اول   بخشدر    ؛است  نوشتهبخش    سه  در  نامه راپایان  اینموم،    جعفر

است.    ، بررسی شدههجری  دهم  قرن  معروف شاعر  باقی، نگاه  در  رندی  ،دوم  بخش  و در
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)رک.    اندشده  مقایسه  هم  با   ،رندی  مضموندو شاعر با درنظرگرفتن    هرنیز،  آخر    بخشدر  

 . (1999موم،  

 

 شی پژوهیعلم یها مقاله.  3

  یک کالس   یاتادب  یکه درباره  هاییدر تعداد مقاله  یرچشمگ  ییشافزا  ،اخیر  هایسال   در

  ا ب یماًمستق هامقاله ینا بیشتر. خوردیبه چشم م ،نوشته شده است حافظ جملهاز  ی،فارس

  یرازی و شعر حافظ ش  یفارس یاتادب یدرباره  عثمانی  یدوره  در  که دارد  ارتباط کارهایی

 .  اندگرفتهانجام 

  یه در ترک  یرازیش  حافظو    یفارس  یاتادب  یبارهکه در  هاییمقاله  از  ،تاکنون  ،متأسفانه

  ینه زم  ینا  در  هامقاله  دقیق  تعداد  واست    منتشر نشده  یقیتحق  یا  فهرست  شده،  نوشته

دور  یاآینده  در   است  امید  .نیست  معلوم چندان    از   تحلیلی  اییشناسکتاب  ،نه 

  سه   نوشتار،  ینا  در  .گذاشته شود  مندانعالقه  در اختیار  و  آماده  ،ترکیه  در  شناسیحافظ

 :کنیممی معرفی   نمونه عنوانبه را مقاله

 

 « یعثمان یات بر ادب  حافظ  دیوان یتب  یناول تأثیر . » 1. 3

  غزل   دوازده  مطلع  بیت  ،کوتاه  ی نوشته  این مقاله، در   ینویسنده  ،صویاقآق  حقی   اسمعیل

  شروع  «ناولها و کأساً ادر  الساقی ایها  یا اال »  یعنی ،حافظ دیوان را که با مصراع اول  ترکی 

  دیوان   معروف   مصراع   اگرچه  ،نیز  شاعران  از   بعضی  که  است  نوشته   و  آورده  شود،می
شروع    یخود را با مصراع عرب  غزل   شیرازی،  حافظ  از  پیروی  با  اند،را اقتباس نکرده  حافظ

 . (1۰۲- 99: 1999صویان، )رک. آق اندکرده

 

 «محمد زاهدبن کتاب  ؛حافظ دیوان هایشرح از تلفیقی » . 2. 3

،  اندنوشته  ،مشترکصورت  به  ،توران  مصطفی  و  شاهین  اسما  را  آن  کهمقاله    این  یمقدمه  در

بر    که   شارحانی   اثر   ی، عثمان   ی در دوره   حافظ   دیوان بر    ی ترک   نویسی شرح   یر س   تبیین   از   بعد 

  ی باره در   ، مقاله   ین ا   ی . در قسمت اصل شده است   ی معرف   اند، نوشته   شرح   حافظ   دیوان   ی همه 
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  محمدبن مؤلفان، زاهد  ی نوشته   به   بنا .  شود می  داده ارزشمند    ی معلومات  اثرش،  و   محمد بن زاهد 

  از   یقی تلف   ی کتاب و   و است    داده   نام حافظ    یوان د   ی عل   ی و سرور   ی شمع   کتاب     اثر خود را 

  حافظ،   ابیات   شرح   در   خود   کتاب   در   محمد زاهدبن .  است   سروری   و   شمعی   معروف   شرح   دو 

 (.  ۲۰19  توران،   و   شاهین )رک.    است   آورده   را   شارح   دو   این   مشترک   نکات 

 

 « شیرازی حافظ   از نمونه  یغزل؛ غزل ابیات ترتیب  تغییرناپذیری» . 3. 3

است    ای مسأله   ین است. ا   یک غزل کالس   یات اب   یی تسلسل معنا   ی مسأله   مقاله،   این   اصلی   محور 

از غزل حافظ    ی ا با نمونه   ، مقاله   ی یسنده نو   ، ا ی نکا ی الچ ی   فه ی شر مطرح است و    دانشگاهیان   ین که ب 

  قول   به   بنا .  کند ی م   ی را بررس   آن (  «شما   رخشان   روی   از   حسن   ماه   فروغ   ای » به مطلع    ی )غزل 

  ی که به زبان ترک   هایی شرح   در   که   ترتیبی   با   قزوینی   چاپ   در   غزل   این   ابیات   ترتیب   ، یالچینکایا 

  یح ترج   ، غزل   ین ا   یات اب   یب در ترت   نویسنده،   ه نظر فرق دارد و ب   ، اند نوشته شده   حافظ   دیوان بر  

 . ( ۲9- 1۸:  ۲۰1۸یالچینکایا،  است )رک.    تر یح صح   ی شارحان عثمان 

 

 مختلف  ی هانوشته. 4

  شیرازی حافظ    یدرباره  یا نوشته  ،گاهگه  ،هاو روزنامه  یو ادب  یفرهنگ  هایمجله  در  اینکه

که به شعر حافظ    ی کسان  یستند کم ن  دهدمی  نشان   شود،می  چاپ   او  از   شعری یجمهتر  یا

 . برندمی  لذتترجمه،   باهرچند  ،اوعالقه دارند و از خواندن اشعار 

 

 گیری نتیجه. ۵

 بر  شده،  انجام  جمهوری  یدوره  در  ترکیه  در  که  پژوهیحافظ  هایفعالیت  یعمده

  ، حافظ   دیوان  یمتمرکز بوده است. در ترجمه  آنو شرح    یترک   به  حافظ  یواند  یترجمه

.  اندبرده  کار  به  را  خرمشاهی  و  خلخالی  قزوینی،غنی  های یحتصح  ،یشترب  ،مترجمان

  پژوهی حافظ  یزمینه  در  ترک  پژوهشگران  هایمندیهعالق  دیگر   از  ،تطبیقی  هایمطالعه

  یگر از د  ،یشاعران عصر عثمان   یوانو د  حافظ  دیوان  ییسهمقا  ،ترتیبینبد  ؛است  بوده

 ،یشترب  ،تحلیلی  هایمطالعه  ،ینهمچن  رود؛به شمار می  ترکیه  در  پژوهیحافظ  هایموضوع
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شده ارائه  مقاله  قالب  رساله  ،ترمفصل  هایپژوهش  در  و  در  و   ی دکتر  هایمانند 

 . اندپرداخته تحلیلی های به مطالعه ،کمتر  ارشد، کارشناسیهای نامهپایان
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