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اخبار 
بنی امللـــــل

کنفــــــرانس دویستمین ســــــــــال انتشار 
»ديوان غـــــــربی شــــــــرقی«  گوتـــــــه 

ک علی رجــــــــــايی: استادیار دانشــــگاه ارا

که در سال 1819 منتشر شده است، دویست ساله شد.  گوته  »دیوان غربی شرقی« 
گوته شناسی  آلمان، یعنی مرکز  پایگاه تحقیقات ادبی  به همین مناسبت، مهم ترین 
„Goethe-Gesellschaft“ همایشی بین المللی، در شهر وایمار Weimar آلمان،  آلمان 

کرد.  گوته )معروف به خواهرخوانده ی شیراز(، برگزار  محل آرامگاه 
که در روزهای 22 تا 26 خردادماه سال 1398 برگزار شد، نشست های  کنفرانس  این 
گوته، با مباحث مختلف و با  ادبی و پژوهشی خود را با محوریت »دیوان غربی شرقی« 

کرد.  حضور ادبا و پژوهشگران آلمانی و خارجی از سراسر جهان اجرا 
شرق شناسان  پژوهشگران،  دانشمندان،  از  چشمگیری  تعداد  کنفرانس  این  در 
کشورهای مختلف جهان مانند فرانسه،  از  بزرگ آلمانی زبان و همچنین نمایندگانی 
کره جنوبی، بلغارستان و ایران  سوئیس، آمریکا، چین، روسیه، اتحادیه  اروپا، آرژانتین، 

حضور داشتند. 
کرسی پژوهشی  از ایران، آقای دکتر علی رجایی،  که نمایندگی  مرکز حافظ شناسی و 

پژوهش  حاصل  و  کرد  پیدا  حضور  کنفرانس  این  در  داشت،  برعهده  هم  را  حافظ 
که در ادامه  گوته در ایران« ارائه نمود. مقاله ای  خود را با موضوع »حافظ در آلمان و 

می خوانید، مختصری از آن پژوهش، به قلم ایشان است.

حافظ سخن بگوی که بر صفحه ی جهان
 این نقش  ماند  از  قلمت یادگار  عمر

 
1. حافظ در آلمان 

کامل از دیوان حافظ  اولین ترجمه ی 
پورگستال  هامر  توسط  آلمانی  زبان  به 
 1814 سال های  در   Hammer-Purgstall
که  رسید،  چاپ  به  اتریش  در   181۲ ـ 
  )183۲-1۷49(  Goethe گوته  بعد  کمی 
و  کرد  دریافت  را  آن  آلمانی  بزرگ  شاعر 
نویسندگان فراوانی را تحت تأثیر خود قرار 
داد. آن چنان روح حافظ در وی اثر نمود 
حافظ،  غزلیات  مطالعه ی  ضمن  در  که 
ادبی،  چندان  نه  ترجمه ای  طریق  از 
به  ترغیب  را  او  که  کرد  کشف  را  مطالبی 
نگارش دیوان و اشعار جدید خود نمود. 
به زودی تعداد این تدبرات میان فرهنگی 
که  آلمانی،  ارزشمند  و  دلنشین  اشعار  و 
گفت وگو با حافظ و هم زمان با  خود نوعی 
تمامی مشرق زمین بود، چشمگیر و قابل 
در  یعنی  بعد،  چندسال  شدند.  انتشار 
سال 1819 این نابغه ی عالی مقام زبان و 
ادبیات آلمانی با استعداد و درایت فراوان 
و  کرد  نفوذ  حافظ  اندیشه های  عمق  به 
احوال  و  اسرار  از  کتابی سرشار  انتشار  به 
پژوهشگرانه و نکات دلنشین عاشقانه به 

نام »دیوان غربی  شرقی« پرداخت. 
به  را  دیوان  واژه ی  و  نام  حتی  گوته 
تیتر  به عنوان  و  کرد  وارد  آلمانی  زبان 
رسم  به  خود،  جدید  اشعار  مجموعه 
بر  تا  نمود  انتخاب  زبان،  فارسی  شعرای 
فرهنگی  ـ  ادبی  پلی  مقام  در  آن  اهمیت 
جهان  غرب  و  شرق  میان  بین المللی  و 
به  را  خود  دیوان  او  باشد.  کرده  کید  تأ
1۲فصل بزرگ تقسیم بندی کرد، که نام ها 

و عناوین فارسی داشتند:
 .3 حافظ نامه؛    .۲ مغنی نامه؛    .1
عشق نامه؛  4. تفکرنامه؛  ۵. رنج نامه؛  ۶. 

حکمت نامه؛ 
 .9 زلیخانامه؛    .8 تیمورنامه؛    .۷
ساقی نامه؛  10. مثل نامه؛  11. پارسی نامه؛  

1۲. خلدنامه. 
اول  فصل  از  خود  شعر  اولین  گوته 
که موضوع  دیوان را »هجرت« نام نهاد، 
تخیلی  و  درونی  هجرت  آن  محتوای  و 
اسرارآمیز  و  شگفتی ها  سرزمین  به  شاعر 
است،  شب  هزارویک  داستان های 
جایي که افکار همه  ی نویسندگان دوره ی 
تغذیه  را  عصر  آن  در  آلمان  رمانتیک 
می کرد. در بسیاری از موارد، طراحی جلد 
ساختار  آلمان  چاپخانه های  در  دیوان 
دوزبانه ی غربی ـ شرقی و با نقوش و خط 

فارسی و آلمانی را نشان می دهد.
دیگر  و  مشرق زمین  به  گوته  گرایش 
کوچ  نویسندگان آن عصر، هم زمان نوعی 
دوره  آن  نامساعد  حال وهوای  از  درونی 
نامالیمات  درگیر  و  مشوش  اروپای  در 
به  خطاب  تمام  وضوح  با  گوته  بود. 
انتزاعی  شوروحال  با  خوانندگانش 
و  غرب  و  »شمال  می گوید:  رمانتیک 
جنوب درهم می شکنند/ تاج و تخت ها 
کشورها به لرزه درمی آیند/  فرومی ریزند/ 
تا  ببر...  پناه  مشرق زمین  به  و  بیا  پس 
چشمه ی خضر سیراب و جوانت کند...«. 
این صراحت بی بهانه نبود، چون ناپلئون 
کل اروپا را  در همان سال ها قصد تسخیر 
در سر می پروراند و حتی چندی قبل، در 
گوته دیدار  با  آلمان  کتبر 1808، در  ا دوم 
و نشست مشترکی داشته است. این گونه 
موارد در زندگی گوته انسان را به یاد حافظ 

می اندازد، چون حافظ هم در این چنین 
و  می زیسته  پرتالطمی  دوره ی  و  عصر 
دیداری با تیمور در شیراز از او در تاریخ به 
مشابهت های  گوته  است.  رسیده  ثبت 
با حافظ در خود می بیند،  فراوان فکری 
پرمحتوا  شعری  در  را  او  که  به گونه ای 
»برادر دوقلوی« خود خطاب می نماید.* 
انتشــــــار  از  پس  چندســـــــال  گوتــــه 
و  سواالت  به دلیل  خود،  دیوان 
درخصــــــوص  که  مختلفی  ابهــــــــامات 
برخی اشعـار در جامعـــــــــه ی ادبی آلمان 
پاسخ گویی  پـــــــــــی  در  گردیـــــد،  مطــــــرح 
کتاب   18۲۷ سال  در  و  برآمد  حکیمانه 
جدیدی باعنوان »ملحقات دیوان« برای 
دیوان  از  بهتر  و  صحیح  برداشت  و  درک 
بررسی  و  نقد  و  توضیحی  محتوای  با 
و  شعرا  ادبا،  سرگذشت  و  ادبی تاریخی 
کرد. امروزه  کمان مشرق زمین منتشر  حا
کتاب با هم در یک جلد به  اغلب این دو 

چاپ می رسند. 
دارای  آلمانی  زبان  در  حافظ  دیوان 
اغلب  که  است،  ترجمه  چند  و  چندین 
حافظ  غزلیات  از  گلچینی  و  برگزیده 
کامل از  کنون سه ترجمه ی  هستند، اما تا
دیوان حافظ به زبان آلمانی در دهه های 

مختلف ارائه شده است:
حافظ  دیوان  کامل  ترجمه ی   .1
 1813 سال  در  پورگستال  هامرـ  توسط 

میالدی، )ترجمه به سبک نثر ساده(.
Hammer-Purgstall, J. F. von: Der 

Divan von Mohammad Shemsed-din 
Hafis; 2 Bde., Tübingen 181213/.

حافظ  دیوان  کامل  ترجمه ی   .۲
توسط روزن تسوایگ در سال های 18۶4 
)ترجمه ی  سه جلد،  در   18۵8 ـ   18۶3 ـ 
موزون، آهنگین و دقیق به سبک اشعار 

کالسیک آلمانی(. 
Rosenzweig-Schwannau, V. 

R. v.: Diwan des großen lyrischen 

Dichters Hafis, im persischen Original 
herausgegeben, 3 Bde., Wien 1858-
1864-1863. 

حافظ  دیوان  کامل  ترجمه ی   .3
میالدی   ۲004 سال  در  وهل لبن  توسط 

)ترجمه به سبک نثر ساده( 
Wohlleben, Joachim: Die 

Ghaselen des Hafiz. Neu in deutsche 
Prosa übersetzt, mit Einleitung 
und Lesehilfen. Königshausen & 
Neumann, Würzburg 2004.

دیوان  از  کامل  ترجمه ی  بهترین 
روزن  توسط  آلمانی،  زبان  به  حافظ 
Rosenzweig- شوانآو  تسوآیگ 
گاه  آ و  خوش ذوق  مترجم   Schwannau
که  است،  شده  ارائه  ایران  ادبیات  به 
ویژگی های  و  ادبی  مختلف  به دالیل 
و  سبک  به  ترجمه  نزدیک ترین  ترجمه 
این  است.  حافظ  سروده های  محتوای 
ترجمه از نظر فرم و محتوا با سمع و نظر 
خواننده ی آلمانی همخوانی و همنوایی 
کثر  ا مقبول  دیرباز  از  و  دارد  بهتری 
پژوهشگران  و  محققان  ایران شناسان، 
اینکه  با  است.  قرارگرفته  حافظ  آلمانی 
کنون بیش از 1۵0سال از عمر این ترجمه  ا
و  محبوب ترین  از  هنوز  اما  می گذرد، 
شمار  به  حافظ  ترجمه های  کامل ترین 
می آید، چون عالوه بر محتوا، دارای ریتم 
یکدست  شاعرانه ی  طنین  و  آهنگ  و 
سراسر  در  تقریبًا  که  است،  هماهنگی  و 
ابعاد  از  بسیاری  و  شده  رعایت  دیوان 
منعکس  را  حافظ  اشعار  هنرمندانه ی 
زیادی  تعداد  ترجمه،  این  است.  نموده 
حافظ  به  منسوب  اشعار  و  غزلیات  از 
نسخه ی  براساس  و  دربرداشته  نیز  را 
از حافظ، ترجمه و عرضه  کلکته  معروف 
و  است  فراوانی  ابیات  حاوی  که  گردیده 
منتسب  معتقدند  صاحب نظران  امروزه 
این  از  جدیدی  چاپ  است.  حافظ  به 

:::حافظ در آلمان و ݡگوته در ایران ::: 
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ترجمه در سال 139۲ در ایران، در اختیار 
است،  قرارگرفته  زبان  دو  هر  عالقمندان 
که با دیوان حافظ تصحیح غنی-قزوینی 
مطابقت  کاماًل  و  گردیده  هم خوان 
می نماید و مشکالت غزلیات منتسب نیز 

در آن برطرف شده  است.
آلمانی  ترجمــــــه ی  نـــــــزدیک ترین 
مجمـــــــوعـــــــــــــه ی  حافظ،  غزلیــات  به 
حافظ  از  غـــزل   8۶ منتخب  و  برگزیده 
روکرت  فریدریش  تـــــوسط  که  است، 
Friedrich Rückert و به شکل و فرم غزل 
فارسی ارائه شده است. این شرق شناس 
دنیا  در  ترجمه  نابغه های  از  که  مشهور 
قالب  اولین بار  برای  می رود،  بشمار 
آلمانی زبان  خواننده ی  به  را  غزل  شعری 
کرده و ترجمه ی وی از دقیق ترین  معرفی 
ترجمه ها به متن اصلی به شمار می آید، 
گوته  او خود شاعری توانا و از هم عصران 
زبان  به  غزل سرایي  پیشگامان  از  و  بوده 
صاحب  و  می شود  محسوب  آلمانی 
شعرای  و  ادبیات  از  فراوانی  ترجمه های 
که در نوع خود  مشهور ایران زمین است 

کاماًل بی نظیر هستند.   
گوته در ایران   .2

غربی شرقی«  »دیوان  ترجمه های 
گوته به زبان فارسی در ایران:  

که  تأثیراتی  همه  آن  با  گوته  دیوان 
مغرب زمین  در  ادبیات  وسیع  پهنه ی  بر 
غربی  شرق شناسان  بین  در  به ویژه  و 
حافظ  سرزمین  به  دیر  خیلی  داشت، 
سال  در  تازه  سال ها،  از  پس  رسید. 
گوته و آن هم  13۲8، برگزیده ای از دیوان 
نام  به  مترجمی  توسط  فرانسه،  زبان  از 
ارائه  فارسی زبانان  به  شفا  شجاع الدین 
با  بعضًا  و  ساده  نثر  به  ترجمه  این  شد. 

توضیحاتی همراه است. 
می بایستي  متمادی  سال های 
نسخه  این  به  فقط  فارسی  خوانندگان 
کنند، تا اینکه باالخره  گوته بسنده  از اثر 
کاملی از دیوان  در سال 13۷9، ترجمه ی 
دکتر  آلمانی،  زبان  متخصص  توسط 
کوروش صفوی در ایران منتشر شد. این 
طوالنی  پیشگفتار  در  آلمانی  زبان  استاد 
گوته  زندگی  حال  شرح  به  ابتدا  خود، 
پیرامون  توضیحاتی  از  پس  و  پرداخته 
تالش«  و  غوغا  »نهضت  پیدایش  علل 
دیوان  درخصوص  را  متعددی  نکات 
گوته به اطالع عالقمندان رسانده است. 
گوته را  دکتر صفوی، فقط دیوان و اشعار 
که  را،  آن  »ملحقات«  نه  نموده،  ترجمه 
توضیحی درخصوص دیوان  کتابی  خود 
گوته است.   نگاشته شده توسط شخص 

 1383 سال  در  باالخره  اینکه  تا 
همراه  به  گوته  غربی شرقی«  »دیوان 
گوته و »تعلیقات«  »اشعار به جامانده« از 
و  زبان  استاد  توسط  جلد  یک  در  آن، 
حدادی،  محمود  دکتر  آلمانی،  ادبیات 
جهانی  ادبیات  ترجمه های  عرصه ی  به 
مترجم  این  یافت.  راه  فارسی  زبان  به 
کالسیک  گاه، اشعار موزون و  حساس و آ

نه  و  کالسیک  معادل  شعر  به  نه  را  گوته 
اشعار  به نوعی همانند  ولی  نثر ساده،  به 
مدرن و بعضًا دارای آهنگ و ریتم درونی 
کرده است. نکته ی شایان توجه  ترجمه 
کتاب »یادداشت ها  اینکه، دکتر حدادی 
»دیوان  بهتر  فهم  برای  مقاالت  و 
و  ترجمه  آن  کنار  در  نیز  را  غربی شرقی« 
حدود  حجم  با  که  است  نموده  منتشر 
کمک شایانی  ۲00صفحه، به درک این اثر 
که  می نماید؛ زیرا با این توضیحات است 
و  گوته  دانسته های  می شویم،  متوجه 
ادبیات،  پارسی زبان،  شعرای  از  او  عصر 
کهن ایران در آن  تاریخ ادبیات و فرهنگ 

زمان تا چه میزان بوده است. 
ارزشمند،  تالش های  این  وجود  با 
درحالی که معتقدیم آثار عظیم و شاخص 
ادبیات کالسیک و برترین الگوهای ادبیات 
موالنا،  گوته،  حافظ،  آثار  مثل  جهانی، 
شکسپیر و دیگران اصواًل »ترجمه ناپذیر« 
مسیر  راهکار  این  حال  این  با  اما  است؛ 
اندیشه های  به  رهیافت  برای  گزیری  نا
فرهنگ  و  ادبیات  عرصه ی  بزرگان  این 
جهانی و شناخت این چهره های همیشه 
با  که  امیدواریم  است.  بشریت  ماندگار 
ادبیات  برتر  متون  از  جدید  ترجمه های 
جهانی و به ویژه از آثار برندگان جوایز نوبل 
ترجمه  فارسی  به  هنوز  که  جهان،  ادبی 
رشد  شاهد  روز به روز  بتوانیم  نشده اند، 
بیش تر ارتباطات ادبی  فرهنگی، توسعه ی 
ساختارهای  تقویت  و  تطبیقی  ادبیات 
گفت وگوی سازنده، مفید و مؤثر  تعامل و 
در میان بزرگان ادب باشیم، تا مدام بر آثار 
افتخارآمیز ملت هایمان نیز افزوده شود و 
کالسیک خو،د  همانند ادبیات درخشان 
سهمی عمده در تعالی فرهنگ بشری ایفا 

نماییم.  
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2۰۰ساله شد:
سال  که  سال های 1819  فاصله ی  در 
که در حال  گوته و سال ۲019  انتشار دیوان 
کنون دیوان  ا به سرمی بریم،  آن  حاضر در 

گوته دویست )۲00( ساله شده است. 
آلمان،  کالسیک  ادبیات  دوران  در 
و  مرکزیت  به    Weimarوایمار شهر 
شعرا  پذیرش  برای  عظیم  پناهگاهی 
تبدیل  آلمان  سراسر  از  نویسندگان  و 
اغلب  آلمان  مناطق  دیگر  در  چون  شد، 
مورد  ادبی  و  اجتماعی  منتقدین  و  شعرا 

اشراف زاده ی  و  مي شدند  واقع  پیگرد 
که  سخاوتمند و فرهنگ دوست آن زمان 
آلمان حکومت می کرد،  از  این منطقه  بر 
شاخص  چهره های  پرورش  و  جذب  به 

ادبی، علمی، فرهنگی در آنجا پرداخت.
-1۷39( Anna Amalia خانم آنا آمالیا

کز  180۷(  در آن زمان، یکی از مهم ترین مرا
کرد  پایه گذاری  را  کتابخانه ای  تحقیقی و 
جهان  در  آن ها  معروف ترین  از  امروزه  که 
که  تالش هایی  با  گویا  می رود.  به شمار 
عالقمندان  توسط  اخیر،  سال های  در 
آلمان  و  ایران  در  گوته  و  حافظ  به 
ادیب پرور،  شهر  این  است،  شده  انجام 
محسوب  نیز  شیراز  خواهرخوانده ی 

می شود.
در  گوته  که  بود  قبل  ۲00سال  حدود 
 Eckermann کرمان ا با  مهم  مصاحبه ای 
در تاریخ 31/ 01/ 18۲۷ میالدی درباره ی 
ادبیات،  مفهوم  پیرامون  و  خود  دیوان 
که  کرد  بیان  را  ماندگاری  و  ارزنده  نکات 
را  جهانی«  »ادبیات  نهضت  پایه های 
ریخته و ازجمله افتخارات ادبیات آلمان 
محسوب می شود. گوته در این مصاحبه، 
آن  از  که  است  کرده  اشاره  نکته ای  به 
تاریخ به بعد، توجه متفکرین وسیعی را به 
ادبیات جهانی معطوف داشته و رهروان 
است.  نموده  خود  مجذوب  را  فراوانی 
گفت وگوی ادبی چنین بیان  وی در این 
می دارد: »روزبه روز بیش تر با این موضوع 
که ادبیات به عنوان یک  مواجه می شویم 
و  است  مطرح  بشریت  مشترک  میراث 
این موضوع همه جا و در همه ی زمان ها 
تبلور مي یابد،  انسان  هزاران  و  در صدها 
به  شخصًا  من  هم  خاطر  به همین   ]...[
پیرامون خود و به دیگر ملت ها می نگرم و 
که چنین  به همه هم این توصیه را دارم 
حرف  دیگر  امروزه،  ملی  ادبیات  کنند. 
کنون دوره ی  گفتن ندارد، ا چندانی برای 
ادبیات جهانی شروع شده است و هرکس 
راستا  این  در  را  تمام سعی خود  بایستی 
به کارگرفته و تأثیرگذار باشد و به این دوره 

شتاب بیش تری بدهد«.      
که با دیوان حافظ  گوته ۶۵ ساله بود 
آشنا شد و در مکاتباتش به دوستان خود 
که پس از آشنایی با حافظ  نوشته است 
منقلب و بسیار فعال شده است، او سعی 
برای  و  برخیزد  حافظ  با  رقابت  به  کرده 
هم فکران و  هم عصران غربی خود، مسیر 

و عاشقانه  ادیبانه، حکیمانه  گفت وگوی 
ماندگار  الگویي  و  بسته  به کار  عمل  در  را 
شایان  است.  نموده  خلق  دیوان  چون 
11ترجمه ی  فرانسه  زبان  در  است،  ذکر 

گوته وجود دارد.  مختلف از دیوان 
جامعه ی  حساس  شرایط  این  در 
اندیشمندان  و  شعرا  امیدواریم  بشری 
شرقی نیز، همچون عالمه اقبال الهوری 
یا  و  برآیند  اثر  این  با  مراوده  مقام  در 
اهمیت  باب  در  جدیدی  نمونه های 
و  شرق  میان فرهنگی  و  فکری  تعامالت 
غرب ارائه نمایند. موضوعی که هرگز کهنه 
نخواهد شد و در همه ی قرن ها و زمان ها 
قلب های عاشق بشریت را جاودانه به هم 
پیوند خواهد زد. این گونه نمادها همواره 
گفت وگوهایی  چنین  افتخارآمیز  اسناد 

بین تمدن ها و فرهنگ ها هستند.   
یا  »جهان وطنی«  تفکرات 
از  زمان  آن  در   “Weltbürgertum„

آلمان  ادب  بزرگان  خاص  ویژگی های 
و  شیلر  و  گوته  مانند  افرادی  چون  بود، 
را  این دو شاعر جهانی  که  بسیاری دیگر 
گوش  الگوی خود قرار داده بودند، سراپا 
مرحله ی  به  را  آنان  آموزه های  تا  بودند 
که  عمل درآورند. به همین خاطر هم بود 
به  عصر  آن  در  آلمان  در  ترجمه  نهضت 
اوج شکوفایی و ارزش فرهنگی  ادبی خود 
رسید. آثار فاخر و عظیم ادبیات جهانی، 
ملت ها  و  دوره ها  تمامی  به  متعلق 
مطالعه ی  از  فرهیخته ای  هر  و  هستند 
را می برد  آن ها لذت معنوی خاص خود 
و آن ها را در شمار آثار ملی خود محسوب 
زود  یا  دیر  هم،  دلیل  به همین  می کند. 
شهروندان  آن  حیات  زمان  در  حتی  و 
جهان  این  آسمانی  فرزندان  و  بی نظیر 
کی، آوازه ی شهرت، دانایی، عظمت و  خا
توانمندی هایشان فراتر از حیطه ی محل 
و  روم  و  هند  دروازه های  به  زندگیشان 
کیان و  حجاز و وایمار و به سمع و نظر افال

قدسیان می رسیده است.
کس چو حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب
    تا  سر  زلف  عروسان  سخن  شانه  زدند
„Sey das Wort die Braut genannt,

 Bräutigam der Geist; 
 Diese Hochzeit hat gekannt

Wer Hafisen preist.“* 

علی رجایی
مشاور مرکز حافظ شناسی




