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چكيده
نويسـنده در ايـن مقالـه بـه معرفی روند ترجمۀ اشـعار حافظ به زبان هـای اروپايی از ابتـدای قرن هفدهم ميالدی اشـاره می نمايد و تمام 
ترجمه هايـی كـه در قرن هجدهم ميالدی توسـط مستشـرقان به نگارش درآمده اسـت را به گونه ای كامل معرفی می كنـد و در نهايت، 
اوليـن چـاپ كامـل از ديوان حافظ را كه توسـط يك ايرانی تصحيح و توسـط چاپخانه داری انگليسـی به چاپ رسـيده، معرفی می كند. 

كليدواژه
ديوان حافظ، مستشرقان، چاپ، ترجمه، ابوطالب لندنی، رويتسكی، ويليام جونز، جان ريچاردسن، جان نات

درآمد
بـر اسـاس بررسـی هايی كـه نويسـنده، تـا كنـون در خصـوص نسـخه های چاپی ديـوان حافـظـ  اعم از چاپ سـربی و سـنگی 
و غيـره ـ صـورت داده  اسـت، تـا سـال 1357ش. ، ايـن كتـاب بيـش از 200 بـار بـه چاپ رسـيده اسـت و در حقيقت، ديـوان حافظ را 
می تـوان يكـی از پرچاپ تريـن كتاب های فارسـی در جهان به شـمار آورد. حافظ و شـعرش بـرای اولين بار در قرن 18 ميالدی توسـط 
مستشـرقان مـورد توجـه قـرار گرفـت و به صـورت گزيـده، برخی از غزليـات آن طی اين سـده به چاپ رسـيد. امـا در سـال 1791م. و 
در شـهر كلكتۀهندوسـتان اسـت كـه اين ديوان توسـط يـك ايرانی به صـورت كامل چاپ و منتشـر می گـردد، و اين سـرآغازی برای 
حافظ پژوهـی و توجـه گسـتردۀ عالقه مندان به فرهنگ و ادبيات فارسـی در جهان اسـت. بعـد از چندين بار چاپ و انتشـار ديوان حافظ 

در هندوسـتان، ايـن كتـاب در كشـورهای عثمانـی و مصر نيـز با اقبال روبه رو شـد و چاپ و منتشـر گرديد (نيكنـام، 1367: 2). 
بعـد از ورود صنعـت چـاپ به ايران در سـال 1233ق. عمـده توجه چاپخانه داران و دسـت اندر كارادِن صنعت نشـر، خاصه در 
دورۀ ابتدايـی چـاپ، بـه كتاب هـای دينـی و مذهبی بود؛ هرچند در اين ميان به سـال 1254ق. كتاب كليات سـعدی نيز به شـيوۀ 
چاپ سـربی منتشـر شـد، اما چاپ اين كتاب نيز در زمانی صورت گرفت كه در كنار شـيوۀ چاپ سـربی، چاپ به روش سـنگی 
نيـز در حـال رشـد و توسـعه بود. مطابق گزارشـی كـه از محمدعلی تربيت به مارسـيده، اوليـن بار كليات حافظ بـه قطع كوچك 
و در تاريخ 18 محرم سـال 1254ق. با كمال نفاسـت در تهران به شـيوۀ چاپ سـنگی منتشـر شـده اسـت (غالمی جليسه، 1390 
الـف: 82). امـا متأسـفانه تـا كنون نسـخه ای از اين كتاب توسـط حقير رؤيت نشـده اسـت. اولين نسـخۀ چاپی تاريـخ داری كه از 

ديـوان حافـظ ديده ام، نسـخه ای اسـت كه بـه سـال 1258ق. در تبريز به چاپ رسـيده و در كتابخانه ملی موجود اسـت. 

اولين گام ها در چاپ ديوان حافظ
سـابقۀ آشـنايی اروپاييان با اشـعار حافظ به قرن هفدهم ميالدی بازمی گردد، زمانی كه فرانچيشـك منينسكی1 به سـال 1680م. 
در كتـاب دسـتور زبـان تركـی عثمانـی، عربـی و فارسـی2و در بخش مربوط بـه عروض، غزل شـمارۀ يك ديـوان حافـظ را به عنوان 

 .(Meninski, 1680: 189) شـاهد مثـال بـه زبان فارسـی آورده و بعد، ضمن آوانگاری، بـه زبان التين ترجمه نمـوده اسـت

تصوير شمارۀ1: اولين چاپ بخشی از ديوان حافظ، 1680م. 

حافظ به روايت مستشرقان
مجيد غالمی جليسه*
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بعـد از وی، تـا سـال 1768م. توجهـی بـه حافظ و اشـعارش نبود تـا آنكه در اين سـال، توماس هايـد3 همان غزل 
را بـار ديگـر بـه زبـان التيـن ترجمـه نمـود (سـعادت، 1386: 665). اولين بار،شـخصی با نـام كارل امريش آلكسـاندر 
دو رويتسـكی(1737-1797م.)4به صورت جـدی بـا حافـظ و غزلياتش آشـنا شـد. وی فارغ التحصيل مدرسـۀ زبان های 
شـرقی در ويـن بـود (مشـكين نژاد و ديگـران، 1388: 476). رويتسـكی در سـال 1768م. كـه به عنوان سـفير در لندن 
سـاكن گرديد،با ويليام جونز(1746-1794م.)5 شـرق شـناس مشـهور انگليسـی آشـنا شـد. اظهارات رويتسـكی دربارۀ 
ادبيـات فارسـی و شـرق و به خصـوص غزليـات حافـظ، تأثيـر مهمـی بـر ويليام جونـز نهـاد (بهـاری، 1386: 391). به 
نظـر می رسـد كـه تحـت تأثير همين آشـنايی بود كه درسـت دو سـال بعـد، هنگامی كه جونز به سـفارش كريسـتيان 
هفتـم(1749-1808م.)6، شـاه دانمـارک، كتـاِبدّرۀ نـادره، تأليـف ميـرزا مهدی خـان اسـترآبادی را بـه زبـان فرانسـه 
برمی گردانـد7، بـه ضميمـۀ آن، دوازده غـزل از حافـظ را نيـز بـه زبان فرانسـه ترجمه و ايـن كتاب را در سـال 1770م. 
چـاپ و منتشـر كـرد (كيوانـی، 1389: 736). ويليـام جونـز در بدو تحصيالت خـود، به اهميت فراگيـری زبان های ملل 
جهـان، به ويـژه زبان هـای شـرقی پی بـرد و در اين راه از هيچ كوششـی فروگذار نبـود. وی در سـال 1783م. به عنوان 
مأمـور خدمـت در دادگاه عالـی كلكتـه به هندوسـتان رفـت و در ژانويـۀ 1784م. انجمن آسـيايی بنـگال را افتتاح كرد 
و خـود بـه رياسـت آن انجمـن انتخـاب گرديد (مشـكين نژاد، 1386: 540). درسـت در زمانـی كه ويليام جونز، با شـور 
و عالقـه بخشـی از غزليـات حافـظ را بـه زبـان فرانسـه ترجمـه می كـرد، اولين اثـر مسـتقل در ترجمه و شـرح ديوان 
حافـظ توسـط رويتسـكی آمـادۀ چـاپ می گرديد. رويتسـكی كتابـی با نام ابياتی از شـعر فارسـی يا قصايـدی از حافظ8 
را بـه سـال 1771م. بـه زبـان التيـن برگردانـد و در شـهر وين آلمـان، توسـط انتشـارات كاليووديانـو9 در 162 صفحه 
چـاپ و منتشـر كـرد. در اين كتاب، رويتسـكی بعد از مقدمه ای نسـبتًا طوالنـی، ضمن آوردن گزيده ای از اشـعار ديوان 
حافـظ بـه زبـان فارسـی،ترجمۀ آنهـا را نيـز در صفحـۀ مقابل بـه نـگارش درآورد و در فصل بعـد نيز، اقدام به شـرح و 

كرد.  ابيـات  توضيح 
چنـد سـال بعـد، يـك اسـكاتلندی بـا نـام جـان ريچاردسـن(1741-1812)10 كـه در كالـج وادام11 آكسـفورد 
درس خوانـده و در سـال 1775م. فارغ التحصيـل شـده بود(مشـكين نـژاد و ديگـران، 1388: 514)، بـا اسـتفاده از 
ترجمۀرويتسـكی، بـه ترجمـه، شـرح و توضيـح ديـوان حافظ به زبـان انگليسـی،اقدام كرد و اثـر خود را با نـام قطعاتی 
از شـعر فارسـی يـا ابياتـی از غزليـات حافـظ12در سـال 1774م. در لنـدن به چاپ رسـاند. عمـده هدف ريچاردسـن در 
ايـن كتـاب، آمـوزش زبـان و ادبيات فارسـی بـه مستشـرقان بود، وی ابتـدا ابياتـی از ديوان حافـظ را به زبان فارسـی 
آورده و بعـد از آن، ضمـن آوانـگاری ايـن ابيـات و ترجمـۀ آنها، در بخشـی با نام تجزيـه و تحليل13 به شـرح و توضيح 

مفصـل آن بيت هاپرداختـه اسـت. 
در سـال 1778م. انگليسـی ديگـری بـا نـام جـان نـات(1751-1825م.)14 كـه يك پزشـك جـراح بود، دسـت به 
انتخـاب و ترجمـۀ هفـده غـزل از غزليـات حافـظ زد و كتـاب خـود را بـه فارسـی اللـه زار و بـه انگليسـی انتخابی از 
غزليـات حافـظ15 نـام نهـاد. جـان نـات، بعـد از مقدمـه ای در شـرح و توضيـح حافـظ و ويژگی هـای شـعر وی، ضمن 
آوردن متـن فارسـی غزليـات حافـظ به صـورت زيرنويـس و آوانـگاری ايـن غزليـات، ترجمـۀ انگليسـی آنهـا را نيز در 

صفحـۀ ديگـر به دسـت داده اسـت. 

اولين چاپ كامل ديوان حافظ
در پی تسـلط انگلسـتان بر كشـور هندوسـتان و در راسـتای فعاليت های كمپانی هند شـرقیدر اين كشـور، چارلز 
ويلكينـز (1749-1836م.)16 كـه به عنـوان نويسـنده و چاپگـر از انگلسـتان بـه هند آمده بود، موفق شـد كـه با حمايت 
ژنـرال وارن هيسـتينگز17، حـروف چاپـی فارسـی بـه خـط نسـتعليق را اختـراع كنـد و بـرای اوليـن بـار، كتابـی با نام 
واژه نامـۀ انگليسـی بـه فارسـی18 تأليف فرانسـيس گالدوين19،  توسـط وی در سـال 1780م. در كلكته چاپ و منتشـر 
گرديد(غالمـی جليسـه، 1390ب: 1020). اختـراع ويلكينـز سـرآغازی بود برای گسـترش هرچه بيشـتر زبـان و ادبيات 
فارسـی در هندوسـتان و مشـرق زمين، بـه گونـه ای كـه بعد از اين سـال، آثار ارزشـمندی چـون پندنامۀ سـعدی، ليلی 

و مجنـون هاتفـی، ديـوان حافظ، كليات سـعدی و... چاپ و منتشـر شـد. 
از جملـه اشـخاصی كـه بـه واسـطۀ ايـن اختـراع، بـه فيـض تصحيـح و انتشـار يكـی از ارزشـمندترين كتاب های 
فارسـی نايـل گرديـد، ابوطالـب لندنـی بـود. ابوطالب، فرزنـد محمدبيگ خـان اصفهانی اسـت، كـه اصالتـًا آذربايجانی 
بـود و در جوانـی از بيـم نادرشـاه افشـار، راهی هندوسـتان شـده بود و در شـهر لكهنو سـاكن گشـته بـود. ابوطالب در 
سـال 1166ق. در هميـن شـهر بـه دنيـا آمـد و در هند، نشـو و نمـا يافت و بعـد از فراز و نشـيب های فراوان، در سـال 

1220ق. در شـهر كلكتـۀ هنـد از دنيـا رفـت و در همان جـا به خاک سـپرده شـد20.

مقاالت
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ابوطالـب لندنـی در سـال 1202ق21. بـه دسـتور ريچـارد جانسـن (1753-1807م.)22كار تصحيـح ديـوان حافظ را 
آغـاز كـرد. ريچـارد جانسـن يكـی از مأموران انگليسـِی كمپانـی هند شـرقی و معاون وارن هيسـتينگز بـود كه عالقۀ 
وافـری بـه ادبيات فارسـی داشـت و به همين جهت، كلكسـيونی از نسـخ خطی را نيـز جمع آوری كرده بـود23. ابوطالب 

در ايـن خصـوص می گويد: 
... صاحـب واالمنـش، جانسـن صاحـبـ  سـلّمه اهللا تعالـی ـ كـه به سـبب انصاف فطری و شـروق اكتسـاب 
فضايـل، بـر محاسـن اقـوال و افعـال قدمـای اسـالم، قـدری آگهی يافتـه بـود، بنابر يـادگار نام نيـك، اراده 
كـرد كـه خالصـۀ كتب مشـهورۀ اسـالمی را كه از پی حيسـتی [كـذا] كاتبان و پسـت همتی مـردم زمان، در 
شـرف نسـخ و انـدارس اسـت، چهاپـه نمايـد. به ايـن كمترين فرمود كـه كتبی كـه فوايد آن عام بوده باشـد 
تعيـن نمـای، حقيـر بـه كتـاب برهان قاطـع و دو جلـد ترجمۀقامـوس در علم لغت و سـه مجلد حبيب السـير 
از فـن تاريـخ و سـير و اخـالق ناصـری و كليات شـيخ سـعدی و خواجه حافظ شـيرازی رحمهـم اهللا در نظم 
و اخـالق رهنمونـی كـرد. چـون چهاپـۀ مجمـوع به يكدفعـه معذور بـود، آن واالقدر شـروع از هـر دو كليات 
كـرده، كليـات سـعدی را در يك چهاپه خانۀ سـركار كپنی عاليشـان انگريـز و ديوان خواجـه را در چهاپه خانۀ 
ديگـر آنسـركار واال، تفويـض نمـود و امـور موقـوف عليـه شـروع آنـكار را از دادن مسـاعده و همرسـانيدن 
خريـداران و غيـره كـه خالـی از حسـن اتفاقنمی باشـد، متكفـل گشـت و اهتمـام آن را بـه حقيـر محـول 

فرمود... (حافـظ، 1791: 2).

ابوطالب در ديگر اثر خود، يعنی كتاب خالصة االفكار نيز در اين خصوص آورده است: 
... مسـطر جانسـن كـه از اعـّزه فرنگ اسـت و مناسـبت مزاجـی با اهل كمـاِل هر جايـی دارد، در آغاز سـنۀ 
يك هـزار و دوصـد هجـری اراده كـرد كه بعضی كتب مشـهورۀ اسـالمی را كه به تصحيف كاتبان در شـرف 
تضييـع اسـت، بنـا بـر يـادگار نـام نيك، بـه قانـون كتب فرنـگ چهاپـه كـرده، از آفت بـازدارد. لهذا شـروع 
از كليـات خواجـۀ مرحـوم و شـيخ سـعدی كـرده، مبلغـی بر ايـن كار صـرف نمود و چـون چهاپه گـران مقلّد 

محـض و بی سـواد می باشـند، اهتمـام آن كار بـه اين فقيـر محـول فرمـود (آل داوود، 1382: 20).

ارادۀ ريچـارد جانسـن در تصحيـح و چـاپ كتاب هـای فارسـی و همچنين عشـق و عالقـۀ ابوطالب به ايـن مقوله، 
در كنـار جذابيـت چـاپ، كه در آن دوران صنعتی شـگرفت به حسـاب می آمد، ابوطالب را برآن داشـت كـه كار تصحيح 
ديـوان حافـظ را در شـهر كلكتـه آغـاز كنـد. وی در مقدمـۀ ديـوان حافـظ در بـاب روش و اهميت صنعت چـاپ چنين 

می كند:  بيـان 
... مجملـی از بيـان آن فـن شـريف اينكـه حروف مفـردۀ تهجی را به كثرت از سـرب يا امثـال آن ريخته 
بـا خـود می دارنـد و در حيـن كار، آنهـا را بـه يكدگـر متصل نمـوده موافق نقش كتـاب، صفحه می سـازند و 
آن صفحـه را بـر آلتـی چوبيـن كـه به سـبب تعبيـه ای چند، سـهل الحركت اسـت، بسـته و مركبـی خاص بر 
آن ماليـده بـه حركـِت همـان آلت، بـر روی كاغذ نقـش می گيرند. هرچنـد در اتصال حروف و بسـتن صفحه 
و احتيـاط غالط هـا [كـذا] در ابتـدا انـدک تأنـی بـه كار مـی رود، امـا در حيـن نقـش، به حـدی كار به سـرعت 
می شـود كـه در مـدت دو سـاعت، پانصـد صفحـه كـه هر صفحـه دو ورق باشـد، مرتـب می گـردد. كتابيكه 
مشـتمل بـر ده هـزار بيـت بـوده باشـد، اگـر چـه در عـرض دو سـه سـال بـه اتمـام می رسـد، امـا همين كه 
يـك كتـاب بـه آخـر رسـيد، پانصـد كتاب مكمـل می گـردد و جبـر نقصان آنمـدت بـه اين صـورت به عمل 

می آيـد (حافـظ، 1791: 1).

از جملـه نـكات مهـم در ايـن چاپ، اسـتفادۀ حساب شـده و دقيق ابوطالب از نسـخ خطـی در چاپ و انتشـار ديوان 
حافـظ اسـت. ابوطالـب لندنـی، در آن زمـان بـا مقولۀ تصحيـح متون كهن آشـنا بوده و با علـم به اين مهم، دسـت به 
انتشـار ايـن ديـوان زده اسـت. بررسـی و شناسـايی نسـخ خطی كهـن و اصـح در ديار هندوسـتان، بـرای تصحيح اين 
كتـاب، وی را ناچـار سـاخته بـود تا از حدود 12 نسـخۀ خطی در تصحيح اين متـن بهره بگيـرد (آل داوود، 1382: 20). 

وی در مقدمـۀ ديـوان حافـظ، در باب مشـكالت ايـن كار می گويد: 
بـه مالحظـۀ فقـدان كتـب صحيحـه در ايـن ديـار و از چنـد كتـاب ابتـر، انتخـاب نسـخۀ منقحـه كه 
مطابـق اصـل يـا كاالصل تواند شـد، اينكار متعسـر می نمود، امـا با اميد امـداد روحانيت خواجه و اسـترضای 
صاحـب معظـم اهللا قبـول نمـودم و از چنـد كتـاب كـه فی الجمله گمـان صحت بر آنهـا می رفت، به واسـطۀ 

حافظ به روايت مستشرقان
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ملكـۀ ايـن فـن و اطالع براسـاليب سـخن انتخاب نمـودم و آن را بـه چهاپخانه رسـانيده در مالحظۀ صحت 
غلط هـا نيـز جـد و كـد به كار بـردم، چنانچـه بر هـر صفحـه، ده دوازه مرتبه نظر كـردن می افتـاد و اميد اين 
بـود كـه نـام غلـط در كتاب نمانـد، اما به دو سـبب اينـكار دلخواه صـورت نگرفـت، يكی به جهـت اينكه در 
اثنـای چهاپـه، نقطـه و حـروِف خـورد شكسـته می شـود، ديگـر از نصفۀ ردف شـين تا آخُرهـا، امـِر مقابله به 
يكـی از رفقـای بی توفيـق ايـن حقيـر تعلـق داشـت. القصه بعـِد اطالع بر اسـباب مذكـوره، بار ديگـر نظری 
انداختـه آن غلط هـا را بـا نشـان ورق و صفحـه و سـطر در چنـد ورق تيـرج وار ضبـط سـاختم و در ذيـل اين 

اوراق درج نمـودم (حافظ، 1791: 2).

تصحيـح متن ديـوان حافظ توسـط ابوطالب، تا سـال 1206ق. به طول 
انجاميـد. ابوطالـب، گزارشـی خواندنی در خصوص تيراژ، نـوع چاپ و قيمت 
ايـن كتـاب در آنزمـان در كتاب نتايج االفـكار خود آورده اسـت، مطابق اين 
گـزارش، در آن سـال چـاپ ديـوان حافـظ بـا تيراژ 1200 نسـخه بـه اتمام 
رسـيده بـوده كـه از ايـن ميـان، 600 جلـد از ديـوان حافـظ بـر روی كاغـذ 
فرنگـی چاپ شـده بوده اسـت كـه قيمـت آن در آن زمان 16 روپيـه بوده و 
600 جلـد ديگـر آن بـر روی كاغـذ هندی منتشـر شـده بوده كـه به قيمت 

8 روپيـه بـه فروش می رسـيده اسـت (آل داوود، 1382: 20).
از نـكات ارزشـمند تاريخـی در ايـن تصحيـح، اشـاره بـه نـام دسـت 
انـدركاران چاپخانـه و وظايـف آنهـا در چاپ اين كتاب اسـت كـه از حيث 
تاريـخ چـاپ، بسـيار مهـم اسـت. ديـوان حافـظ مذكـور، بـه اهتمـام ای 
اپجـان24 و بـا همـكاری جـان چيمبـرس، عظيم الديـن، هرنـام سـنكه و 

تيتـورام بـه چـاپ و انتشـار رسـيده اسـت (حافـظ، 1791: 4).

محتوای اين ديوان، بنابر آنچه ابوطالب در مقدمۀ اين كتاب ذكر نموده، بدين قرار است: 

قطعهغزلقصيدهمجموع ابياتورق

1625755755752
رباعیمثنویمخمستركيب بندترجيع الغزل

1113103
بعـد از مقدمـه ای در چگونگـی چـاپ و انتشـار ديـوان حافظ، ابوطالـب مقدمه ای در «بيـان احوال خواجـه» به نگارش 
درمـی آورد. ايـن مقدمـه بـه جهت اهميتش، بعدها به صورت جداگانه در نشـريۀ بخش اردوی دانشـگاه سـند، جام شـورو، 
ش. 8-9 بـه سـال 95-1994م. صفحـات 519 تـا 522 بـه چـاپ رسـيد (عقيـل، 1391: 23). بعـد از ايـن مقدمه، جواب 

سـؤال آقـای جانسـن در شـناخت عشـق و بعـد از آن غلط نامـۀ كتاب در 27 صفحه به چاپ رسـيده اسـت. 
ديوان حافظ با مقدمه ای منسوب به جامع آن،يعنی محمد گلندام آغاز می گردد كه ابتدای آن بدين قرار است:
بسـم اهللا الرحمـن الرحيـم و بـه نسـتعين فـی التتميـم. حمـد بی حـد و ثنـای بی عـد و سـپاس بی قيـاس 
خداونـدی را كـه جمـع ديـوان حافظـان ارزاق بـه پروانـۀ سـلطان ارادت اوسـت، بی ماننـدی كه رفيـع بنيان 
ايـوان سـبع طبـاق، نشـانۀ عرفـان حكمت بی علـت او، حكيمـی كه طوطـی شـكرخای ناطقۀ انسـانی را در 

محـاذات آينـۀ تأمل عرايـس معانی، بـه آوای دلگشـای...

ايـن ديـوان، بـا قصايـد حافظ آغاز می گـردد و در ابتـدای آن، قصيده ای منسـوب به حافـظ در مدح امـام علی (ع) 
بـه چـاپ رسـيده اسـت كه در بسـياری از چاپ های امـروزِی ديوان حافظ، اثری از آن نيسـت و مطلع آن چنين اسـت:

اظهـار كـرد  صنـع  آثـار  ز  كـه  مقـدری 
نهـار و  ليـل  و  مـاه  و  سـال  و  مـه  و  مهـر  و  سـپهر 

تصوير شمارۀ2: ديوان حافظ، كلكته، 1791م.
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فيكـون كـن  امـر  بـه  كواكـب  سـير  مـدار 
دوار گنبـد  طـاق  ايـن  بـر  داد  قـرار 

بعـد از قصايـد، غزليـات، قطعـات، ترجيعـات، تركيب بندهـا، مخمس هـا، مثنوی هـا و در نهايت، رباعيات ذكر شـده 
است. 

بـه هـر روی، ديـوان حافِظ حاضـر را جـدای از تأليفات ارزشـمند ابوطالب لندنی، مانند سـفينۀ طالبـی، تذكرۀنتايج 
االفـكار، لـّب السـير و جهـان نمـا و... می تـوان يكـی از شايسـته ترين و ارزشـمندترين فعاليت های علمی وی به شـمار 
آورد؛ خدمتـی بـزرگ كـه در گسـترش زبان و ادبيات فارسـی در هندوسـتان و عرصۀ بين الملل، نقشـی مهم و اساسـی 
داشـت. ايـن چـاپ تا سـال های سـال، اسـاس بسـياری از چاپ هـای ديگـر و همچنيـن ترجمه هـا، شـروح و مطالبی 

بـوده كـه پيرامون ديـوان حافظ بـه نگارش درآمده اسـت. 
شناخت نامۀ اولين چاپ های ديوان حافظ در قرن هجدهم ميالدی

1. نمونه ای از اشعار فارسی، 1771م. ترجمۀ كارل امريش الكساندر دو رويتسكی. وين: چاپخانۀ كاليووديانو.
Specimen poeseosPersicae, 1771.Translations by Carl Emerich Alexander de Re-

wiczki.Vindobona: E typographeoKaliwodiano, XLVIII, 162p,.
2. ابياتی از شعر فارسی يا غزلياتی از حافظ، 1774م. ترجمۀ يوهان ريچاردسون. لندن.

A Specimen of Persian poetry or Odes of Hafez,1774.Translations by John Richard-
son. London: Printed and sold at no 76, Fleet-Street, XVI-68 p.

3. انتخابی از غزليات حافظ، 1787م. ترجمۀ يوهان نات، لندن.
Select odes from Hafez, 1787.Translations by John Nott.London: xii, 131 p.

4. كليات حافظ، 1791م. كلكته.
Works of dewan Hafez: with an account of his life and writings, 1791. A. Upjohn.

پيوست ها
جدول 1: زبان ها و تعداد اشعار، ابيات و شمارۀ غزل های ديوان های چاپی

زبان مترجم
ترجمه

سال 
انتشار

تعداد 
شمارۀغزل ها بر اساس حافظ نيساریاشعار

168011م.التينفرانچيشك منينسكی
176811م.التينتوماس هايد
177012م.فرانسهويليام جونز

1، 3، 9، 7، 10، 11، 4، 8، 2، 6، 5، 12، 177115،46م.التينكارل رويتسكی
1، 9، 177437م.انگليسیجان ريچاردسن

163، 287، 309، 234، 376، 9، 219، 3، 388، 177817م.انگليسیجان نات
،4 ،429 ،13 ،61

جدول 2: اشعار غيرمشهور مترجمان
1. تـا جمالـت عاشـقان را زد بـه وصـل خـود صـالرويتسكی

بـال در  خالـت  و  زلـف  از  افتاده انـد  دل  و  جـان 
مـا غمخـوار  دل  و  دانـی  تـو  و  برفتيـم  مـا   .2

مـا آبشـخوار  ميبـرد  بكجـا  تـا  بـد  بخـت 

بيـارجان نات شـراب  سـاغر  سـاقيا   .1
بيـار نـاب  شـراب  سـاغر  يكـدو 

گل زمـان  آمـد  كـه  بـاده  بيـار  سـاقی   .2
گل ميـان  در  دگـر  توبـه  [كـذا]  بشـكنم  تـا 

عـارض آن  از  جـان  بـوی  می شـنوم  كـه  بيـا   .3
عـارض آن  از  نشـان  را  خـود  دل  يافتـم  كـه 

داری يـار  [كـذا]  شـهيم  بـاد  ای   .4
داری مشــكبار  تحفــۀ  زان 
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تصوير شمارۀ 3: دستور زبان عثمانی، عربی و فارسی،
(ترجمۀ غزل اول از ديوان حافظ به التين)، مينيسكی، 1680م.

تصوير شمارۀ 4: غزليات حافظ
(ترجمه به فرانسه). ويليام جونز، 1770م.

تصوير شمارۀ5: نمونه ای از اشعار فارسی (ترجمۀ غزليات حافظ به 
التين)، رويتسكی، 1771م.

تصوير شمارۀ6: انتخابی از غزليات حافظ (ترجمۀ انگليسی)، يوهان 
نات، لندن: 1787م.
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تصوير شمارۀ7: ديوان حافظ، كلكته: 1791م.
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20. جهـت اطـالع از احـواالت وی ر.ک: دايرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی، ج 5، 
.635 ص 

21. وی در كتـاب نتايج االفـكار، تاريخ شـروع به كار تصحيـح اين كتاب را 1200 
ق. ذكـر می نمايد.

22 .Richard Johnson.  
23. در حـال حاضـر، بخشـی از مجموعه نسـخ جمـع آوری شـده توسـط وی در كتابخانۀ 

اينديـا آفيـس لندن موجود اسـت.
Aaron. Upjohn.24. اپجـان كتاب هـای ديگـری نيـز بـه چـاپ و انتشـار 
فارسـی  و  انگليسـی  واژه نامـۀ  بـه  می تـوان  آنجملـه  از  كـه  اسـت  رسـانيده 
 A vocabulary, English and Persian; with introductory)
سـال  بـه  منتشـره  گالدويـن،  فرانسـيس  تأليـف   (grammaticalremarks
1791م. و كتـاب ترجمـۀ پنج گانـۀ عهـد عتيـق بـه زبان هـای عبـری، عربـی، 
 The Pentateuch in five languages: viz.) فارسـی، التيـن و انگليسـی
فرانسـيس  ترجمـۀ   ،(Hebrew, Arabic, Persian, Latin, and English
گالدويـن و منتشـره بـه سـال 1791م. و كتـاب طوطی نامۀ نخشـبی با ترجمۀ انگليسـی، 

منتشـره بـه سـال 1792م. اشـاره كـرد.
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