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 پيشگفتار. 1

ایه   ؛دار اسهتها به دالیل دینی و سیاسی، پیوندی دیرینه و ریشههفرهنگی و ادبی ایرانیان و عرب پیوند

اند. همی  امهر، موجهب شهده رهنگی و ادبی بسیاری با هم داشتهف داد و ستدهایدو قوم در گذر تاریخ، 

یی در خدمت به زبان و ادب فارسی انجام دهند و شاعران بهزر  هاتالش ،ت که پژوهشگران عرباس

که در اواسط قهرن  یکی از شاعران بزر  ادب فارسی به دنیای عرب معرّفی کنند. ایرانی و آثارشان را

در قهرن ادب عرفهانی  بلنهدآوازة شهاعر ،مورد توّجه ای  پژوهشگران قرار گرفت، حاف  شیرازی ،بیستم

 هشتم بوده است. 

باشهد و دلیهل آن ههم بهه خهاطر مهیهها مصری آنِ ها ازتالش ها وپژوهش تری ای  زمینه، عمده در

ن آنهها و دیرینگهی وجهود مراکهز علمهی در ایه  کشهور و گهرایش اندیشهمندان آن طوالنی تمدّ ةسابق

 سرزمی  به شعر عرفانی، به ویژه شعر حاف ، بوده است. 

ی گوناگون هاورت گرفته در جهان عرب و ادب عربی شامل، تألیف، ترجمه، مقالهی یهاپژوهش

مصهری « واربیابهراهیم امهی  الشهّ »اوّلی  گام در ای  زمینه، توسط بوده است؛ های دانشگاهی نامهو پایان

، ط ویدیهوان حهاف  توسهّ  ةحاف  و همچنهی  ترجمهشعر و شخصیّت  ةباربرداشته شد؛ تألیف کتاب در

. دها گردیفصلی تازه برای شناخته شدن حاف  در میان عرب ها بود کهعط ی درآغاز ای  پژوهش نقطة

 جهان عرب شد.  در هاتری  کتابپرفروش ازدر مقطعی  ه،ترجمای   پس ازحاف  دیوان 

: 1333، ونهدبجز یه  مهورد )آیینهه ذکر شود: نگارندگانکه الزم است  ،از پردازش موضوع پیش

ای مختصهر بهه معرّفهی شهش ن هر از گونهبه  نامبرده اند.در ای  زمینه دست نیافتهدیگر شی پژوه ( به103

انهد و سهرس بهه بهه پهژوهش پرداختههحاف   گران عرب پرداخته است که در زمینة شعر و اندیشةپژوهش

  حاف  نقل کرده است. ةهای آنها را دربار، دیدگاهگونهجازای ایشیوه

 از: عبارتند ،ی مشابههاپژوهشچنی  ای  پژوهش با  هایو نوآوری هاا ت اوتامّ

 حاف  از آغاز تا کنون. ی یورت گرفته دربارةهابیشتر پژوهش معرّفی. 1

 حاف  و در برخی موارد نقد آنها.  ی ای  پژوهشگران دربارةهادیدگاه بیان. 2

 ب عربی معایر. ادبه ویژه  ،حاف  بر ادب عربی چگونگی تأثیرگذاری شعر و اندیشة تحلیل. 3

 پرسش اساسی ای  جستار نیز عبارتند از:دو امّا 
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پژوهشهگران عهرب بهه حهاف  و  نگاه. 2 از شده است؟آغشناسی در ادب عربی چگونه حاف  اندیشة. 1

 چگونه است؟ ،شعرش

 :باشد، نیز چنی  میتسابر آن بنا شده  نوشتار اساسی که ای  ةفرضی

است. هر چنهد کهه برخهی از  متعادل ،ت حاف شخصیّشعر و به  ت، نسبپژوهشگران عرب بیشتردیدگاه 

 ی دارند. های نظراندیشه و زبان شعر حاف ، اختالف ةای  پژوهشگران دربار

 . پردازش تحليلی موضوع 1

  هاترجمه .1-1
 . األغانی شيراز1-1-1

ابهراهیم امهی  »م یکهی از ادیبهان مصهری بهه نها ة( بهه وسهیل1344) سالدر بار، عرب برای نخستی  جهان

 یادیهب نامهدار مصهر «طهه حسهی »ایه  ترجمهه کهه بهه سه ارش با غزلیات حاف  آشنا شد. « واربیالشّ

 و األغهانی شهیراز بهه اهمّیهت مهةها مواجه شد. طه حسی  در مقدّبا استقبال فراوان عرب ،یورت گرفت

عربهی شهد و معایهر ادب تر شهدن شیراز، باعث غنی األغانی. کندای  ترجمه اشاره می ضرورت وجود

 ،بهارو بهرای نخسهتی  ی گوناگونی از شعور و ت کّر زاینده را در خوانندگان عرب ایجهاد نمهودهاطیف

 (4 :1344اربی، والشّ: ک ر.روی ایشان گشود. )نوینی را فرا ةشعور و اندیشهای احساس، دروازه

ود و شامل دو باب است. شهواربی شمی آغازطه حسی   ةاشاره شد؛ ای  ترجمه با مقدّم طورکههمان

بندی کرده است و بهرای ههر کهدام شهرت و توضهیحی م به ترتیب موضوعاتی را طبقهل و دوّدر باب اوّ

األسهرار، عصهر حهاف ،  الغیهب و ترجمهان معرّفی حهاف ، خبّهاز و حهاف ، لسهانل: اوّ باب آورده است:

ههای حهاف  شهیرازی، فصهل اوّل: چها م: معرّفهی دیهوان حاف ، موضوعات شعر حاف . باب دوّ ةفلس 

ههای ترکهی بهر های خارجی، شهرتدیوان حاف  به زبان ة، فصل دوّم: ترجمحاف  شرقی و غربی دیوان

شواربی از دیوان حهاف  شهیرازی براسهاس  ةفی ترجم: معرّمیی. فصل سوّهای اروپادیوان حاف ، ترجمه

، اف هط حهادای آن توسهّ  ةشهبیب، غهزل و طریقهحیم خلخهالی، الغزلیهات، تای از انتشارات عبدالرّنسخه

عربی دیهوان حهاف ، ملحهه بهه غزلیهات حهاف ،  ةترجم ةهای شارحان شعر حاف ، شیوها و دیدگاهنظر

و بخهش بیشهتر آن بهه ها. قسمتی از ای  ترجمه به نظم نامهساقی ةو در پایان ترجمغزلیات حاف   ةترجم

اسهت: سال طول کشهیده آنها حدود دو ةرسد که ترجممیعه ( قط434) بهها ای  سروده نثر است، تعداد

 است. بوده( 1344) پایانش و( 1344) سالآغاز آن در 
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 .ترسدمیکه نه به چیزی توجّه دارد و نه از کسی  است« گرعصیان»شاعری  ،از نظرگاه مترجم حاف 

اهمیّهت  ،بهه ایه  مسهأله ا، امّهخود ساخته اسهت ةمردم را شی ته و دیوان ،دانست سخنانشمیوی با اینکه 

از دیگران راضی نگهه خودش را پیش  ةاندیش خواهد روت ومیاو هنرمندی است که . دهدمیچندانی ن

برداشته است و بیابان زمهان را گهاهی  در مسیر خویش با شور و هیجان گام آوری است که، او رزمدارد

خروشهد میغرّد و مین جبّاری است که همواره نماید. او بسامیبا شکیبایی و زمانی با فریاد مستانه طی 

 (44: 1333 نوازد. )قطب،میها و زنگ آگاهی را در گوش

منظهوم، ههدف شهاعر بسهیار  ةدههد کهه در ترجمهمیمنثور و منظوم غزلیات، نشان  ةمیان ترجم مقایسه 

بهه یهورت  ،دنمایانهمهیمنثهور چههره  ةمشکل ارائه شده است و از حقیقتی که تا حّد امکهان در ترجمه

 (42. )همان: دوره مانده استآشکار 

 نخست: از غزل شواربی ةای از ترجمنمونه 
 یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور»

هنيــــــــــــــــطانه الحتزـــــــــــــــط ه ه     ـــــــــــــــ ه    ــــــــــــــــ
 

 «کلبة احزان شود روزی گلستان غم مخهور 

هع ئـــــــــــــــاهيطالـــــــــــــــ  ه  ـــــــــــــــ ه     ـــــــــــــــ ه ه ـــــــــــــــ  ن
 

 (223: 1344 )شواربی،                                                                                                         

 األدب الفارسی  روائع. 1-1-1

و شاعر « ال راتی دمحمّ»ط )شاهکارهایی از ادب فارسی( توسّ ير  ئعه أل به  حت راـ کتاب( 1340) سالدر 

سهعدی، حهاف  و  ی از اشعار سه شهاعر بهزر  ایهران،اای  کتاب ترجمه (1)ادیب سوری به چا  رسید

حمد ال راتی را نقهل کهرده م ةهایی از ترجمنمونه تـ ري ه أل به   ـ يکتاب در « فرّوخعمر »مولوی است. 

 :باشدمی نخست حاف غزل بیت اوّل از  ةاست که شعر زیر ترجم

ه   هلــــــــــــــ  يّه   ســــــــــــــ   ه  ر  اــــــــــــــ  ه هه هيــــــــــــــ أ»
ه   هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ ره  اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ه ه

ه کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ه   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ّ ه 
ــــــــــــــــــــــــــــــ ه   ه      ـــــــــــــــــــــــــــــاهأا ســـــــــــــــــــــــــــــه    ه  هههههههههه

ه«  هع قهآا  همنط ه ّ له   ه ف   هال ک ه ه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هأيّه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يهأ هي ه  ّس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــيهغهب    ــــــــــــــــــــــــــــــــــقه ــــــــــــــــــــــــــــــــــط ه     

ــــــــــــــــــــــــــ هقهف هن  ــــــــــــــــــــــــــ هع ــــــــــــــــــــــــــ ه  ــــــــــــــــــــــــــيـ ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 (313-314: 1334 ،فرّوخ)                                                                                       

 العشق دیوان. 1-1-9

شهماری از  منظهومِ ةبهه ترجمه م. 1333صری است که در سهال یکی دیگر از ادیبان م« اویالصّ یالت»

ل در ایران زندگی کرد و به خاطر ( سا30) حدودوی  .استپرداخته« دیوان العشه»غزلیات حاف  به نام 
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شهعر و عرفهان او  ،توانست به زبان فارسی چیرگی پیدا کنهد و همچنهی  بها حهاف  ،همی  اقامت طوالنی

موجب آشهنایی بیشهتر او  ،دینی المانآمد با حوزه و عو آشنا شود. افزون بر ای ، زندگی در قم و رفت 

او در ابتهدای  .گردیهدغزلیات حهاف   ی به ترجمةو سبب گرایشای  عوامل  ةبا عرفان اسالمی شد، هم

، افکهار و غزلیهات حهاف  را بهه مخاطهب بشناسهاند. بهه اعتقهاد یهالت یتکند شخصهّ میترجمه، تالش 

معهانی و ت اسهیر قرآنهی را بهه کهه او توانسته است و است « ت سیر عرفانی قرآن»اوی، دیوان حاف ، الصّ

انعکهاس حقهایه شههودی  ،ههای حهاف غهزل ،اویرگاه الصهّ . در نظیورت ماهرانه در شعر خود بیاورد

: 1333 اوی،الصهّ . )تعبیهر و ت سهیر شهود ،ال اظ ر او فراتر از آن است که به وسیلةبه نحوی که شع ؛است

ی و ی  خههرّمشاهالهدّءبها» ازههایی یادداشتو « ایخ فریدنید حسی  مشمحمّ» مةمقدّدیوان العشه با  (22

سهراید. وی مهیرا برای حاف  شهیرازی «  خلضـ   ه حل  ة» قصیدةشود و سرس هیشروع م« غالمرضا اعوانی

های خود را در مورد حاف  و غزلیات وی به همراه ت سیر عرفانی و بالغی پیش از آغاز ترجمه، دیدگاه

ظم عربی در ای  دیوان نقهل ( غزل از حاف  را به یورت ن30) نیزآورد سرانجام میتعدادی از ابیات او 

 .کندمی

 :است از غزل نخست حاف ای هترجم شعر زیر،

هاــــــــ  يه    ــــــــ  هيـــــــــ هيـــــــــاهأ ر ـــــــــ ا  ه  ـــــــــ  هل 
 

ــــ  ه ه  ــــيه    ــــقهاــــه  هب  ئ ــــ  يت  ئ ه ا  ــــکبه   
 

 

 (224: 1333 اوی،)الصّ                                                                                                     

   شيرازیات. 1-1-3

 نهامبهه  ای از غزلیهات حهاف  شهیرازی را( پهاره2002) سهال در شهاعر لبنهانی،« ی الدّمحمّدعلی شمس»

 سهبوی»ای بهه نهام ( یه حه20) کوچه ر خواندن دفتهر شهعبه نظم عربی درآورده است. « ازیاتشیر»

 ( غزل حهاف ،42) ترجمةز ای برای آغاآشنایی او باحاف  و زمینه باعث« (ره) خمینیامام » ةنوشت« عشه

 به عربی شد.

 را در های خهودترجمه و همچنی  دیدگاه ةشیوه،ح زةه  طصبکتاب  ةممقدّ قبل ازآغاز ترجمه در وی

وحهدت  اسهاس م هاهیم و ممهامی  عشهقی،ای  شاعر لبنهانی، بر ةسب  ترجم کند.میمورد حاف  بیان 

احساسهی  عهاط ی و هر شهاعر نزد حاف  و واحد، ممامی  دیگری است که درآنِ شراب الهی ووجود، 

اف  هزلیات حههریب غههتعه در حقیقهت، ار ویهکه دشوار اسهت، ها در شعرتوییف آنلی و ؛وجود دارد

خود را در مقابهل اشهعار فارسهی حهاف ، بها رعایهت و ح ه  روت شهعر  ةاو اشعار عربی سرود .باشدمی
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بعهد از و است کهه در روزگهار کنهونی  از دید مترجم، شاعر بزر  عرفان اسالمی سروده است. حاف 

و در رویههارویی بهها فرهنههگ ا ةههها از وهههورش، ضههرورت حمههور اسههالمی و روشههنگرانگذشههت قههرن

آیهی  عشهه، دوسهتی  ،اسهالم کهه کنهدمهیاشهعارش ثابهت  استیهیونیستی احساس شده -آمریکایی 

 (34-32 :1332 ،دیعلی محمّبه نقل از: ) وآزادگی است.

هشعرا  هبالعربیةهیحافظ شيراز .1-1-4
حاف  شیرازی ( بخشی از دیوان حاف  را به نام 2004) سالکه در  نیز از جمله کسانی است« عمر شبلی»

لبنان بهود  ةحزب بعث عربی شاخ برجستة یاعما است. او در گذشته یکی ازترجمه نموده بالعربیة شعراً

ط ایران وارد جنگ شهده بهود و توسهّ  که برای دفاع از ایدئولوژی حزب بعث در کنار ارتش عراق علیه

ههای ابیهات و غهزل ،اسارت در ایهران سال( 13عمر شبلی در مدّت )د. نیروهای ایرانی به اسارت در آم

 کهلّ ةترجمه ؛شهودمیا وقتی به کشورش لبنان تحویل داده امّ ،مختصری از دیوان حاف  را ترجمه کرد

ا هخهود را به ةوی ترجمه رسهاندمهیبهه چها   (2004ل را در سهال )کند و بخهش اوّمیدیوان را شروع 

خهود  کند و طی آن عشه و عالقةمیآغاز « ری زیالعهحـ ف ه  ّ ـهيت صّه»ای نسبتاً طوالنی تحت عنوان مهدّمق

خهود را از  ةترجمه ةشهیو ،ایدارد و در ادامه به شهکل خالیههآوازه ابراز میبلند را نسبت به ای  شاعر 

 دهد.یح میشعر حاف  برای خواننده، توض

ن و دّوابستگی م  و حاف  شیرازی بهه تمه آنچه مرا تشویه کرد دست به ای  ترجمه بزنم، احساس»

ن و فرهنگ اسالمی است و هدف م  از ای  ترجمه، بیان مانهدگاری دّفرهنگ واحدی است که آن تم

 (12: 2004 شبلی،. )«باشدفرهنگ می مقابل سالت و نجات انسان به وسیلةدر  ،و عظمت فرهنگ

 ؛از شهاعران امهروزی اسهتی جلهوتر حاف  هنوز هم مربهو  بهه آینهده اسهت و حتّه :او معتقد است

 ( 4 :همان. )ی امروزی منتقل شودهابنابرای ، شعر چنی  شاعری باید به نسل

ی بهه شهود و مین و فرهنگ ایرانی آشنا دّشبلی در دوران اسارت با تم ،رسدمیبه نظر  ارادت خایهّ

اشهاره «      ّسـههـ يّهأهيـ ه أ»مه بهه غهزل دّچندی  بار در مق ،طربه همی  خا ؛کندمیهنگ آن پیدا ایران و فر

 کند.میدوگاه محل اسارتش تقدیم را به فرماندهان ار کند و آنمی

            : از غزل نخست حاف عمر شبلی ةترجم ای ازنمونه 

ـــــــــــ ه يهــــــــــ ه  ّســــــــــ  ي ـــــــــــ  هل ه  هي ه  ره ـــــــــــ ا  ه  
هاالـــــــ ه   ــــــ هال ــــــ    ه ـــــــا هصــــــ    ه  کــــــنهع 

ه

ــــــــــــ  هيبــــــــــــاأهأّ ه هلـــــــــــطیهاــــــــــــه  هبــــــــــــ    ه      
ـــــــــه  ملهي جــــــــط ــــــــوه آ ــــــــ  ه  ر ــــــــ  اـ هطیهت 

ه
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ــــــــصه    هفــــــــدةهاـــــــّج  له   زـــــــطیه ه ّســـــــ ه هب
 

ــــــــــــ  هإذــــــــــــ ه طاــــــــــــيه   هأفــــــــــــ  ه  ــــــــــــ  هف
 

 (12 )همان:                                                                                                               ههههههه

  تأليفات. 1-1

که یها بهه شهکل مسهتقل متوجّهه حهاف ، پردازیم میی عربی هااز پژوهش به معرّفی کتاببخش  در ای 

 اند؛حاف  اشاره کردهشعر و شخصیّت به  هاپژوهش ضم ا در اند و یاهمّیت فکر و غزلیات او بوده

 ( 1333) الغزل فی إیرانو رازی شاعر الغناءيالشّ حافظ. 1-1-1

اجتماعی و تاریخی عصر  ،واربی در ابتدای ای  کتاب به بررسی و تحلیل شرایط سیاسیابراهیم امی  الشّ

کنهد و میادب و شعر قرن هشتم بیان  دامه، تأثیر ای  شرایط را بر عریةدر ا پردازد ومیحاف  شیرازی 

ت خصویهیّههای شهعری، وی گهرایش .نمایهدیورت م صّل نقهل مهی ر را بهشاع نامةهمچنی  زندگی

ع کند و ارتبا  معنایی برخهی از اشهعار ملمّهمیهای فلس ی دیوان حاف  را تحلیل سب  ادبی و مممون

 .کندمیترجمه  نیز ها رااز ای  غزلکند و در پایان برخی میربی بیان حاف  را با اشعار ع

 (1391) ي   ری زهأإ  رهح ف هه ه  بذة الص  ح  ه   هه  ک    . 1-1-1
دیهوان  در ابتدای ای  کتهاب بهه بررسهی کلمهات و تعبیهرات مشهترک موجهود در« امی  علی موتابحی»

مختصهری از  ،معرّفی حاف  ضم  ،در ادامه پردازد ومیکریم زبان عربی به ویژه قرآن حاف  شیرازی و

و  از موضوعات شعر حاف  شیرازی را برای مخاطب نقلدر پایان برخی  کند ومیرا بیان  او ةنامزندگی

 نماید.می تحلیل

 ( 1394) ة إلا الذّهه الطاطعة .1-1-9

( از حاف  به عنوان شهاعر  الطاطعةه إلاـ الذة)  ال  رفه ا ال ه  ي للبنانی در  ادیب و نویسندة« األمی  حس »

، ند و سرس به شکل مختصری به والدتدایمبرد و او را یکی از بزرگتری  شاعران ایرانی میغنایی نام 

 .کندمیعصر حاف ، شعر، مکان زندگی و وفات او اشاره 

 (1391) فی األعالم المنجد. 1-1-3

ط شماری از عالمان عرب نوشته شده اسهت در مهدخل )ت( حهاف  را ای  فرهنگ اعالم در پاریس توسّ

 ، عشه و محبّت است. بیعتکه بیشتر اشعار او در ویف ط کندمیشاعری غنایی معرّفی 

 ( 1391) فی اإلسالم صوفالتّ. 1-1-4

حههاف  شههیرازی فههی دو یهه حه را بههه معرّ صــطفهفــ ه إلاــ     ّهنههانی در کتههاب لب نویسههندة« فههرّوخ عمههر»

دانهد و بهه ممهامی  عرفهانی شهعر کی از بزرگتری  شهاعران ایرانهی مهیاو حاف  را یدهد. میاختصاص 
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ترجمهان »و  «لسهان الغیهب»بها القهاب و عنهاوی   انکنهد کهه ایرانیهمهیبیان کند و سرس میحاف  اشاره 

 .نندکمیاز او یاد  «األسرار

 (1393) العربیتاریخ األدب . 1-1-6

( بهه مقهام و 320-314) یه حهدر ضهم  شهش  ،تـ ري ه أل به    بـ ، در کتاب دیگری با نهام فرّوخعمر 

بتدا به بررسی مختصری از حکومهت ایلخانهان ایهران و وی ا .کندمیمنزلت ادبی و عرفانی حاف  اشاره 

شرایط زندگی حاف  و محهیط علمهی و اجتمهاعی آن دوره را  ،پردازد و در ادامهمیر در شیراز آل مظ ّ

کهه گیهرد مهینتیجهه چنهی  د و نمایهسب  ادبی ای  شاعر را تحلیل میکند و سرس شعر و میتوییف 

ههای ، نشهانهفهرّوخعمهر  از دیهد .تسلّط پیهدا کنهد انی مخاطبانبا شعرش بر عواطف انستواند حاف  می

بهه دیهوان حهاف ،  اندر پایان بها اشهاره بهه ت هأل زدن ایرانیه وشود میعزّت الهی در شعر حاف  نمودار 

 .کندمیهایی از شعر او را نقل نمونه

 (1396) األدبی يرالسّ. 1-1-9

ادب و  ، أل بـ هری  سّـاهل کشور سوریه اسهت کهه در کتهاب  «اسعدعلی»یکی دیگر از نویسندگان عرب 

سهعدی  ةبها دور بخشهی راکتهاب،  کنهد، اسهعد علهی در آغهازمیعرفان حاف  را به خوانندگان معرّفی 

( را در  حلـ ف ه ذّـةرسهد و سهرس مطلبهی تحهت عنهوان )مهیکند تا به حهاف  شهیرازی میشیرازی شروع 

شعر حاف  پر از رمهز و راز و  که معتقد استدربارة حاف  وی  .وردآمیویف ای  شاعر توانای ایرانی 

 کند.  میآنها به بندگی خود در برابر خداوند اعتراف  ه وسیلةکه ب معانی ژرف است

 (1111) والعرفانشيرازی شاعر العشق  حافظ. 1-1-9

تشهریح موضهوع  ای به بررسی وی حه (114اهل کشور تونس در ای  کتاب ) ةنویسند« ویلیأحمدالطّ»

پردازد، قابل ذکر اسهت ایه  کتهاب بهه همّهت رایزنهی فرهنگهی میعشه وعرفان در اشعار حاف  شیراز 

کتهابی ههم بها  (2010) سهالوی قهبالً در  ،ایران در کشور تونس به چا  رسهیده اسهت، افهزون بهر ایه 

 .استام نوشته موضوع خیّ

 هامقاله. 1-9

ی ههاالههکالم تنها بهه معرّفهی عنهوان مق ةای جلوگیری از اطالای  بخش از پژوهش بر شود درمیتالش 

اهتمام بهه رویکردههای تطبیقهی  شود؛پرداخته  ارتبا  است، حاف  شیرازی در عربی که موضوع آنها با

هها از نظرگهاه روش بیشتر ای  پژوهش ،. هرچند الزم است گ ته شودباشدویژگی بارز ای  جستارها می

 باشند:های بنیادینی میها و چالشت تطبیقی، دارای کاستیتحقیه در قلمرو ادبیّا
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ه.27-11صصه،ه    وه إدصذّهه،«إری زه   ينه-ه حتح  هالنهف ر »ه،(1891  وه)اهاذّهه ب   ذمهحسنی،.ه1
  ار ا  هه،«ثز ف   هاه  و، ر ا  هاذّههط هآخ   ه ي   ذّه ه ب  أری زيه هح ف ه   ّه»ه(،7212)هيع احم ّههآ رإو،.ه7

ه.ه121-111صصه،ه    حطث
 ،«ی و حاف لی مشترک بی  متنبّممامی  تغزّ ةمقایس»(، 1334) سوریرضا دوحید و محمّ پور،سبزیان. 3

 .133-33 یص ،13 شمارةعربی،  ةویژنام یزد، سال نهم، ضمیمة ةنامکاوش مجلة

صــصه،هةي   ّذــ إلر اــ  هاّه  ه  ــةه،«ری زيحــ ف ه  ّ ــه   ــ يه هإــ  ه ثــ »ه(،1199)هع ــيه ز ع ــا  ک وه هه،الهــاي.ه4
ه.112-111
ی عرفهان در شهعر ابه  فهار  تجلّه»، (1333) درنیهانید یالح و عیسهی زارع شریف عسکری، محمّ. 2

 یهصاوّل،  ةعربی، دانشگاه یزد، سهال اوّل، شهمار ادبیّاتزبان و  ة، پژوهشنام«مصری و حاف  شیرازی

133-123.  

هتط س.ه ه  ،ه الؤمت ه  اّه«يط  تزاوه  اّه هه زيریهح ف ه   ّههریلا»ه(،7217ف ياه)ه   ط،.ه1
هتط س.ههههه  ه   اّهه الؤمت ه،«إ  رهأه ه  جمل  عه:ه  حت  يری ز هح ف ه   ّهه ظ ه إل س  ه »ه(،7217ص   ه)ه،رالض ين.ه2
هتط س.ه  ه   اّههالؤمت ،ه «ری زیح ف ه   ّههإ  ه  ةه   اّهال ه ه   ّه»ه(،7217يطانه)ه،عث  ين.ه9
هتط س.ه  ه   اّهه،ه الؤمت «ری زي هإ  هح ف ه   ّهه حلوّههتذ ة»(ه7217 محاه)ها ،الطه.ه8
هتط س.ه  ه ،ه الؤمت ه  اّه«ری زي  يةهع اهح ف ه   ّهذوه  زطله   ّها  أ»ه(،7217خم  ره)ه،    ذاي.ه12
هتط س.هه  ه  الؤمت ه  اّهه،« جلاياهال   بهعص   هحبّهه، ذاياع   هح ف ه  سّه»ه(،7217)هيالهاه،يضذ ي.ه11
هتط س.هه  ه   اّهه الؤمت ه،«  ه  ذزنی     قه  يقه»ه(،7217حة اليه)هحمجطب،.ه17
هتط س.هه  ه  الؤمت ه  اّهه،«ری زيحذ ي يه هخ  بهح ف ه   ّه إلهةطجّه   ّه»ه(،7217)هياع حم ّههآ رإو،.ه11
ههتط س.ه  ه  ه  اّه الؤمته،«ری زيح ف ه   ّهه   غذوه هإ  ه   ألهةث  يذّه»،ه(7217ااينه)ه،لمح  .ه14
ههتط س.ه  ه   اّهه الؤمت ه،«  کط ه  حتک يه هع ملهح ف ه   ری زي»ه(،7217ف ح  ه)ه، ريسي إل.ه11
ههتط س.ه  ه  الؤمت ه  اّهه،«ری زي   ّه يط  هح ف هه ه  ال ط ذزذةه    ل»ه(،7217اع يه)حم ّهه،  ک سي.ه11
 جمل   ــ  هه هث  ــ أ ههری زيةهالــنه جهــةه ظــ هحــ ف ه  ّ ــ ســ  ذّه  ک  الــةه إل»ه(،7217 ــ    ه)هب  ــا ،هر حــيهحم ــا.ه12
ه.تط سه  ه   اّهه الؤمت ه،«ة     الذّههةا الذّه إل
هتط س.ه  ه  الؤمت ه  اّهه،« س  ه  غذوه حتح  ه  ظ   ه:ری زي   ّههح ف »(ه7217   ره)ه،ا  ي   ّه.ه19
 خلــ  فذ ههال ح ــةهری زيه   هحــ ف ه  ّ ــغ  ذّــ  کــ  ه   »ه،(1330)رحمتههی ابوال مههل فرامههرز و  میرزایههی،. 13
ه.، دانشگاه تهرانرانهای خارجی ایزبان ةش حاف  در دانشکدهمای ،«جنذوهحمحتطظ()
همهایش حهاف  در ه،«اه  ـو  غ لهاـذّهه هيع ف  هح ف ه   ری زه» (،1330) فاروق نعمتیعلی و  سلیمی،. 20

 .ران، دانشگاه تههای خارجی ایرانزبان ةدانشکد
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تطبیقهی  ادبیّاتنقد و  ، فصلنامة«عشه و مستی در شعر اب  فار  و حاف » (،1330) سعید وند،زهره. 21

 .32-21 یص، 3 شمارةسال اوّل،  دانشگاه رازی کرمانشاه،

 هانامهپایان .1-3

 ؛شهودیبسهنده مه و ادب عربی های مرتبط با حاف  شیرازینامهتنها به معرّفی عنوان پایان ،در ای  بخش

 :باشد، رویکرد تطبیقی آنها میهامشخّصة بارز ای  پژوهش

(، 1342) ع( در شعر فردوسی، سنایی، سعدی، حاف  و...) علیمنی  تأثیر نهج البالغه و کالم امیرالمؤ. 1

 نگارنده: محس  رایی، استاد راهنما: جلیل تجلیل، دانشگاه تهران.   

درضها سهوری، اسهتاد (، نگارنهده: محم1334ّ) شهیرازیت حهاف  ی بها غزلیهااشعار غزلی متنبّ ةمقایس. 2

 انشگاه رازی کرمانشاه.راهنما: وحید سبزیان پور، د

(، نگارنهده: نهرجس سهلیمی، اسهتاد 1334) سهعدیواژگان عربی در فارسی با تکیه بر اشعار حاف  و . 3

 رضا محمّدرضایی، دانشگاه تهران.راهنما: علی

اهلل سهرفراز، اسهتاد (، نگارنده: نبی1334) شیرازییان اب  فار  و حاف  تطبیه ایطالحات عرفانی م. 4

 .دانشگاه آزاد بابل ،رضا فرقانیراهنما: علی

ام نیشهابوری شعر فارسهی بهه عربهی: رباعیهات حکهیم عمهر خیّه ةهایی از ترجمبررسی و تحلیل نمونه. 2

 ةی. غزلیهات حهاف  شهیرازی ترجمهبسهتانراف، ودیهع الدّالصهّ  حامد افی نج ی، احمد: احمدالصّهترجم

: دکتری(، استاد راهنما رسالة) دایدهالشّ(، نگارنده: نسیم 1333) واربیالشّبراهیم امی  اوی و إالصّ یالت

 .انانوار، دانشگاه تهر محمود دسیّ

تر غزل یحیح ترجمة ةواربی و ارائط امی  الشّدیوان حاف  شیرازی توسّ ةتر ترجمینقد و بررسی کلّ. 4

 درضایی، دانشگاه تهران.(، نگارنده: سیروان رحیمی، استاد راهنما: علیرضا محم1333ّ) اوّل

 ازی شاعران معاصر عرب از حافظ شير تأثيرپذیری. 1-4

 عهرب از شهاعران معایهر ای از تأثیرپذیری برخهی ازپژوهش برآنیم به بررسی گوشه ای  قسمت از در

 ةمیزان و گستر حاف  شیرازی پرداخته و سرس  ری الجرات ازنو یاتی والب عبدالوهّابجمله: سیّد قطب، 

در  ،ایه  افهزون بهر .روی ای  شاعران به یورت مختصهر بیهان کنهیم حاف  شیرازی را بر ةشعر و اندیش

یهدقی  الجهواهری، جمیهل مههدی دمحمّه ماننهدیگهری برخی شاعران و نویسندگان عرب د هاینوشته

دیهده  زهنیه اف هانی حههرفهههایی از توجّه آنها به شهعرها و ممهامی  عهنشان هاوی، نجیب مح وظ و...الزّ

 شود. می
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 قطب  سيّد .1

ممامی  مشهترک  یی ازهانشانه ،معایر عرب که در دیوان شعرش های شاخص و برجستةیکی از چهره

او بها آشهنایی  کشور مصراسهت.قطب منتقد ادبی و مت کّر اسالمی  شود، سیّدمیی  او و حاف  مشاهده ب

واربی امهی  الشهّ  «ابهراهیم» شهواربی یهورت گرفهت:  أل ـ   هإـری زاز طریهه  حاف  شیرازی و غزلیات او

میمنتهی را در کنهار حهاف   فریتی برای م  و دیگر خوانندگان عرب مهّیا نمود تها روزههای زیبها و پهر

ای پیوستم؛ جهاودانگی های روان، دلنشی  و راستی  او به جاودانگیسرری نماییم، م  با حاف  و سروده

. سهازدمهینرا آشه ته و مکّهدر  ی مهردم آنههانه اندوه روزگهار و نهه کینهه های زندگی،که نه نارسایی

 (41: 1333 قطب،)

عشهه  بهی  او و حهاف  ازجملهه:توان م اهیم مشترک فراوانی می نگاهی گذرا به دیوان سیّد قطب با

نمهود دارد دیهدگاه  همهه امّاآنچه بهیش از اهده نمود،بودن دنیا و ایطالحات عرفانی مش گذرا حقیقی،

ل به عشه حقیقی و آسمانی هسهتند کهه بهه نظهر دوی آنها قائ هر شاعر نسبت به عشه است؛ نزدی  دو

باشهد و بهه مهیههای حهاف  شهیرازی ای  تشابهات ناشی از آشنایی سیّد قطب با افکار و اندیشهه رسدمی

قطب زنهدگی را  های شعری از حاف  تأثیر پذیرفته است. سیّدمایهونبیان ای  در وی در ،احتمال فراوان

وحهی  الههام و دانهد و آن عشهه،مهیچیزی جز عشه، محبّت پاک  و به دور از هواهای پست شیطانی ن

 (144: 1343 نژاد،رسول. )خداوند است که در وجود آدمی به ودیعه گذاشته است

ه  ـــــــــــــــطه حــــــــــــــــيهالـــــــــــــــنهج  ــــــــــــــــوه هيــــــــــــــــطحي
ــــــــــــــــ ي  ههریه   ــــــــــــــــذ الــــــــــــــــ هأ ه ــــــــــــــــریهحــــــــــــــــّوهب

 

ه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــطهاـــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  ه ه   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــذمه أل ـــــــــــــــــــــــــــــــط  ه  ألر    ـــــــــــــــــــــــــــــــنه ال هال

 

 )همان(                                                                                                                    

 برگرفته از ای  غزل حاف  است:  ،مممون شعرهای ذکر شدهرسد، به نظر می
 دسههت از مههس وجههود چههو مههردان ره بشههوی

 خههویش دور کههرد مرتبههةخههواب و خههورت ز 

                     گههر نههور عشههه حههّه بههه دل و جههان اوفتههد                           
 

 تهههها کیمیههههای عشههههه بیههههابی و زر شههههوی 

 خواب وخور شویکه بیرسی به خویشآنگه

 بههههاهلل کزآفتههههاب فلهههه  خههههوبتر شههههوی
 

 (442 :1343 )حاف ،

 اتیالبي عبدالوهّاب. 1

او نمایان اسهت  و ت کّرات حاف  در اشعار هایی از ن وذ اندیشههادیگر شاعران معایر عرب که نشانه از

باشد. روی آوردن او به مشرب اومانیسم و عرفانی باعث توجّه وی میشاعر عراقی « اتیالبی عبدالوهّاب»
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اتی چنهد مهاهی (. البیه24: 1330جاسهم،) شهدرفانی ایران به حاف  شیرازی و گروه دیگری از شاعران ع

ر حاف  شهیرازی اسهت کهه در کند و حایل ای  س ر، تأمّل در شعمیپیش از مرگش به ایران مسافرت 

کند، مروری بهر مهت  قصهیده و محتهوای آن، میتبلور پیدا « ری زی  هحـ ف ه  ّ ـ ةهبک ئذّه» عنوانای با قصیده

مشرب عرفهانی او آشهنا شهده  سب  و بعد از مطالعات فراوانی پیرامون حاف  با اتیدهد که البیمینشان 

 (.32: 1330س،زانوپاشا ) است

 جامهه و جهام شکسهت  در فهروش،مهی  پیهر گهرو، رهه ، خرقهه، طالحات عرفانی چوناشاره به ای

زیهرا  ؛رازی داردپذیری ای  شاعر عراقی از حهاف  شهیاتی نشان از تأثیرط البیتوسّ ةه  ـ هحـ ف بک ئذّه قصیدة

بهه کهار  گسهتردهها راز و رمزهای عرفانی هستند که در شعر حاف  با معانی ژرف خود به طور ای  واژه

 (.40 همان:) رفته است

هلهمخ ملهي قه ه جل ّه
هف  س ه  زاحه     نه خل  ةهع اهاذايه خل  ره

 (243: 2000 اتی،)البی                                                                                       

 باشد:       های حاف  میمممون ذکر شده برگرفته از ای  غزل 

 خیز تا خرقه یهوفی بهه خرابهات بهریم
                        

 شطح و طامات به بهازار خرافهات بهریم 
 

 (204: 1343 )حاف ،  

 در همه دیر مغان نیست چو م  شیدایی
                   

 خرقه جایی گرو و بهاده و دفتهر جهایی 
 

 ( 440)همان:  

  نوری الجراح. 9
و فرهنهگ ایهران از جملهه حهاف   ادبیّهاتدیگر از ادیبان معایر عرب است که از  یکی« نوری الجرات»

شهاعری  ،عهرب باشد و در میان شاعران سوری ومیوی اهل کشور سوریه  .شیرازی تأثیر پذیرفته است

 درشهری بگونهاگون  ههایاز فرهنهگ وی چراکههجایگهاهی برجسهته دارد،  آید کههبه شمار می گرانو

اسهت کهه  باغ ایرانییا  های پارسیباغ ،ار نوری الجرات. یکی از آثفراوان جسته است ةسرودن شعر بهر

ز ایه  وی بخشهی ا ؛است نوشتهایران فرهنگ به  خاطرش نسبتهبه خاطر تعلّوی آن را رسد میبه نظر 

 .سعدی سروده اسهت مولوی و حاف ، الهام مستقیم از سه شاعر ایرانی: با ،نام دارد« گاهان»کتاب را که 

 باشد.میعرفانی  ای  تأثیرپذیری بیشتر معنوی ورویکرد 
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 نتيجه
هی ههای دانشهگانامهههها و پایهاند از غزلیات حاف  شیرازی و همچنی  تألی ات، مقالهی متعدّهاوجود ترجمه. 1

ای  است که حاف  شیرازی بهه عنهوان یه   ةدهندتی وی نشانگوناگون، پیرامون موضوع اشعار و ابعاد شخصیّ

 شاعران فراوانی از جمله: طه حسی ، شواربی، سیّد عرفانی در جهان عرب مورد توجّه ادیبان و -ت ادبی شخصیّ

 .شبلی و... قرارگرفته است اوی، عمرقطب، یالت الصّ

 اوی و همچنهی  تأکیهد بهرغزلیات حهاف  از سهوی یهالت الصهّ  برای« ت سیرعرفانی قرآن» تعبیردن به کار بر. 2

جایگاه  بیانگر درک آنها از ویلی و...احمد الطّ ،فرّوخعمر  ی ،الدّدعلی شمسط محمّعرفان اسالمی حاف  توسّ

  .شوده روشنی مشاهده میها و تألی ات بدر ترجمهباشد و چنی  رویکردی میف  شیرازی مشرب عرفانی حا و

یّد اتی و سهو... در اشعار شاعرانی چون البیه خرقه، می آسمانی، عشه: است اده از ایطالحات عرفانی از جمله. 3

 آفههرینشاعث هر، بهه  امههایه باشهد ومهیدر ادب معایهر عربهی حهاف   ةن وذ و تأثیر اندیشه ةدهندنشان ،قطب

 .     یده استهای نوینی در ادب عربی معایر گردمممون

های جدیدی از احسهاس و شهعور عرفهانی بهر روی دروازه ،های حاف  شیرازی موجب شدآشنایی با اندیشه. 4

و رویکردهای غربی کهه در روزگهار  یاز دنیای مادّعرب  برخی شاعران ادب معایر عرب گشوده شود و شعر

 فایله بگیرد.          معایر حاکم بوده است، 
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 *ي زهریه    بّذةهحطلهح ف ه   ه ا    ةلهالنه  ّاره
ه  اتطرجهزيين

 رازی جامعة فی قس  الّلاة العربیة وآداهبا، مساعد أستاذ
هع  ه ال ا 
 ماجستری األدب اعقارن، جامعة رازی

ه ال ّدص
 اممما شممهرتو يف سمائر أقطممار العممامل وتصممیتو ود تبممذ ذاعم ،فممی إ ممران واألدب اليارسمي فحسممبمل تنحصمر شممهرة حممافّ الّشمریازي 

و ُعنمی أ اما  فیها العامل العريب.  رمي هذا البحث إلی تقدمی الّدراسات األدبّیة العربّیة اّليت مّتت حول حافّ مع نقمد اررا  أحیانما  
مممن أهممّ   .يف الّدراسممات األدبیممة العربیّممة ویاصممة فممی األدب العربممی اععاصممر مممدی سممعة هممذ  الّدراسممات بدراسممة أثممر حممافّ وشممعر 

األدب العممريب بممرزت يف أربعممة حقممول  أعممّدت حممول حممافّ يف لّدراسمات الّمميتأّن االّمميت توّصمملنا إلیهمما عممب هممذا البحممث هممی: الّنتمائ  
 هی: الکتاب، الّّتمجة، اعقالة واألطروحة اجلامعّیة.

وشخصّیتو. وأّن حلافّ يف تلیذ شعر حافّ  اإلجیابّیة واحلیاد ّةاعقارنّیة و علی ذلک أّن تلک الّدراسات تّتس  بالّرؤ ة  زد  
 ...، طو حسنی، سّید قطب، البیايت، الّصاوي ووشعر  تأثریا  يف آرا  کبار األدبا  اععاصر ن العرب کالّشورايب

 ، األدب العريب، العامل العريب، األدب اعقارن، معرفة الّصور.)الّشریازي( حافّ  ک    ه  ّا ذ ّذة:ه
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