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Abstract
Translation, as one of the leading means of transmitting cultures among nations,
is a challenging field in the field of comparative literature. The existence of
multiple layers of meaning between the main and virtual meanings of poetic
words and the unfamiliarity of translators with the semantic rotation between
words and meanings in verses prevent the correct transmission of poets’ thoughts
to the audience in literary texts. Among the famous Iranian poets, the translation
of Hafez's poems, due to the interpretability of existing concepts and lexical
localization, requires the translator to be more careful in his intellectual layers,
cultural requirements, and religious beliefs. This research is based on the
descriptive-analytical method and investigates the pathology of translating multilayered concepts of words and poetic idioms of Hafez in the Arabic translations
of "Ibrahim Amin Al-Shawarbi" and "Ali Abbas Zuleikha" according to Catford's
theory of formal changes in the lexical, grammatical, omission, and addition
sections. The results of this research show the complete failure of the abovementioned translators in translating the multi-layered meanings of Hafez's poetic
terms, and the neglect of paying attention to the semantic rotations of the terms
has been identified as the main cause of this issue.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي---------

آسیبشناسی انتقال چندالیگی داللتی در تعریب اشعار حافظ
براساس نظریة تغییرات صوری کتفورد (بررسی موردی
ترجمههای الشواربی و عباس زلیخه)

امین شیخ باقری

دکتری زبان و ادبیات عربي ،دانشگاه بینالمللي امام خمیني(ره) ،قزوین ،ایران

چکيده
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کليدواژهها :اندالیگی ،حافظ ،كتفورد ،الشواربی ،زليخه.
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ترجمه به عنوان ی ی از ابزار برجستة انتقال فرهنگها در ميان ملد ،عرصهاي پراالش در عرصة ادبيات
تيبيقی بهشمار میآید .وجود الیههاي متعدد معنایی بين داللتهاي اصلی و مجازي واژگان شعري و ناآشنایی
مترجمان با ارخش داللتی بين الفاظ و معانی وارده در ابيات ،مانع از انتقال صحيح اف ار شاعر به خوانندگان
در متون شعري میشود .در ميان شاعران پرآوازد ایرانی ،ترجمة اشعار حافظ به سبب تأویدپذیر بودن مفاهيم
موجود و بومیشدگی واژگانی ،نيازمند دقت بيشتر مترجم در الیههاي ف ري ،بایستههاي فرهنگی و باورهاي
دینی اوست .این پژوهش برآن است تا براساس شيود توصيفی  -تحليلی به آسيبشناسی ترجمة مفاهيم
اندالیة واژگان و اصيالحات شعري حافظ در ترجمههاي عربی «ابراهيم امين الشواربی» و «علی عباس
زليخه» براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد در بخشهاي واژگانی و دستوري بپردازد .نتایج این تحقيق،
نشان از عدم موفقيت كامد مترجمان نامبرده در ترجمة مفاهيم اندالیه اصيالحات شعري حافظ دارد كه
غفلت از توجه به ارخشهاي داللتی مصيلحات ،عامد اصلی این موضوع شناخته شده است.
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مقدمه
«ترجمه» برگردان متنی از زبان مبدأ به زبان مقصد بدون كواکترین افزایش یا كاهش در
صورت و معناست .این تعریف دقيق است ،اما صرفاً جنبة نظري دارد ،زیرا هيچ پيامی را
نمیتوان بدون تغيير در صورت و معنا از زبانی به زبان دیگر منتقد كرد (صفوي.)1371 ،
یاكوبسن 1معتقد است« :در ترجمه ،نظامهاي واژگانی به نظامهاي واژگانی دیگر تبدید نمی
شود ،بل ه همواره پيامی به پيام دیگر تبدید میشود و مترجم نظام رمزگانی را در زبان
خودش بازسازي میكند» (عنانی .)1424 ،بازسازي موفق این نظام رمزگونه بدون آشنایی
2

كامد با شخصيت ،رفتار و روان نویسنده مم ن نخواهد بود تا جایی كه براساس نظر نایدا
«مترجم باید ملبس به شخصيت نویسندد اصلی از حيث رفتار ،كالم و سبک كالمش باشد و

تا آنجا كه میتواند حقيقت را روشن سازد و حتی از لحاظ باطن ،روح و روان نيز مثد مؤلف
باشد .همچنين او باید سوابق فرهنگی مؤلف و استعداد او را نيز داشته باشد تا بتواند همان
لذتی را كه متن اصلی بر جا مینهد ،برجا گذارد» (اليامی.)2013 ،
متن ادبی در ميان انواع مختلف متون نوشتاري از ویژگیهاي منحصربهفردي برخوردار
است .این دسته از متون ،هنجارگریز بوده و در صورت ساخت و پرداخت صحيح این ویژگی
در ترجمه ،میتوان متن برابر نهاد را در سيوح عالی قرار داد .از سوي دیگر ،ماهيت
اندال یگی موجود در متون ادبی ،سبب تحميد سختی و پيچيدگی مضاعفی بر فرآیند
خوانش و دریافت آن شده كه این موضوع ،جایگاه ویژهاي را به ترجمههاي متون شعري
بخشيده است.
شعر به عنوان ی ی از دو ركن اصلی ادبيات ،همواره مورد اهتمام ملتها بوده است.
ویژگیهایی همچون وزن ،قا فيه ،خيال و عاطفه از شعر ،كالمی ویژه ساخته و آن را
پيچيدهتر از نثر قرار می دهد .از همين رو ،همة عناصر تش يد دهنده شعر و آنچه به زبان
تصویر همچون تشبيه ،مجاز ،كنایه و استعاره ارائه می شود ،فراتر از سخن عادي است؛ زیرا
با احساس شاعرانه درهم آميخته و با تجربة شاعرانه بيان می شود و به همان اندازه كه با
كالم عادي متفاوت است ،ترجمة آن نيز دشوار ،پيچيده و در برخی موارد نامم ن است
(آل بویه لنگرودي.)1392 ،
1- Jakobson, R.
2- Nida, E.
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در بين ترجمههاي متون ادبی ،ترجمة شعر از دشواري و پيچيدگی بيشتري برخوردار بوده
و پژوهشگران عرصة ترجمه ،نظریات مختلفی را در این زمينه ارائه دادهاند .برخی از آنان به
دليد ساختار خاد و ویژد شعر به ترجمهناپذیر بودن شعر ،تأكيد داشته و معتقدند در شعر،
فرم و محتوا به حدي با هم متحد و درهم تنيده هستند كه ام ان جدایی بين آنها وجود
ندارد .جاحظ در رابيه با ترجمة شعر انين میگوید« :شعر را نمیتوان ترجمه كرد و آن را
به زبانی دیگر برگرداند .هرگاه شعر به زبان دیگري برگردانده شود ،نابسامان شده ،وزن و
زیبایی آن تباه میشود و جایگاه شگفتی آن -مایههاي عاطفی و هنري شعر -فرو میریزد»
(جاحظ.)1965 ،
ی ی از برجستهترین پژوهشهاي انجام شده در زمينة ترجمة شعر ،پژوهشی است كه
اندرو لوفيفر 1در كتاب خود با عنوان «ترجمه شعر ،هفت استراتژي و ارائه راه ار» انجام داده
و ميان هفت راهبرد ذید در ترجمة شعر تمایز ایجاد كرده است:
 -1ترجمة آوایی :این نوع ترجمه ،خالی از معنا بوده و مترجم آواهاي متن شعر موجود در
زبان مبدأ را در متن مقصد نيز بازآفرینی میكند.
 -2ترجمة واژه به واژه (تحت اللفظی) :این نوع از ترجمه براساس كلمات ،استوار بوده كه
احساس و عاطفه موجود در شعر را از بين میبرد.
 -3ترجمة عروضی :این نوع ترجمه ،بازآفرینی وزن شعر مبدأ است و جوهره و محتواي
اصلی متن را آنگونه كه شایسته است در نظر نمیگيرد.
 -4ترجمة شعر به نثر عادي :این نوع ترجمه ،فاقد احساس موجود در متن شعري بوده و
ارزش ساختاري متن اصلی را ندارد.
 -5ترجمة مسجع :در این نوع ترجمه ،مترجم داار دوگانگی در رعایت انع اس وزن و قافيه
در ترجمه میشود .از این نوع ترجمه به عنوان ترجمة كاری اتوري تعبير شده است.
 -6ترجمة آزاد (شعر بیقافيه) :این نوع از ترجمه با دشورايهاي سب ی روبهرو بوده ،اما به
دليد دارا بودن مباحث زبانی و محتوایی از ارزش ترجمهاي باالتري نسبت به اقسام دیگر
ترجمه برخوردار است.
 -7ترجمة تأویلی و دگرگونی (تفسيري) :در این قسم از ترجمه ،متن برگردان ،جوهر و
مضمون متن اصلی را دارا است ،اما فرم و قالب آن تغيير مییابد (اليامی .)2013 ،لوفيفر در
1- Lefever, A.
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نهایت به این نتيجه میرسد كه توجه به ویژگیهاي زبانشناختی میتواند جنبههاي
زیباشناختی زبانی شعر را در زبان مقصد بازآرایی كرده و در كنار ترجمة تأویلی و دگرگونی
شعر مبدأ به محصولی موفق و قابد قبول برسد.
توجه به تأوید در ترجمة اشعار از دشواريهاي اصلی آن بهشمار میآید؛ زبان شعري
مملو از ظرافتهاي معنایی است كه این امر ،كار واژهگزینی دقيق و قابد قبول براي مترجم
را به امري دشوار تبدید میكند ،اراكه زبان مقصد ،ویژگیهایی غير از زبان اصلی شعر را
دربر دارد« .تفاوتهاي دو زبان از یک سو و ایجاز ،صورخيال و دیگر ویژگیهاي زبانی و
معنایی شعر از سوي دیگر ،ترجمة شعر را دشوار میكند .منتقد ترجمة شعر نيز كم و بيش با
همان دشواريهایی روبهرو است كه مترجم شعر با آن روبهرو بوده است .او باید بتواند
ظرایف معنایی و زبانی شعر را بهدرستی درك كند و بتواند دربارد دالید احتمالی مترجم در
انتخاب كلمه یا ساختار خاد ،داوري كند .او باید از خود بپرسد ارا مترجم از ميان اند
واژه یا ساختار ،یک واژه یا ساختار خاد را برگزیده است» (هاشمی.)1995 ،
حافظ شيرازي به عنوان یک شاعر ممتاز و جهانی ،مورد توجه متف ران و ادبدوستان
فراوانی در سایر كشورها و از جمله جهان عرب بوده است« .استفاده از اصيالحات عرفانی
از جمله عشق آسمانی ،خرقه ،می و ...در اشعار شاعرانی اون البياتی و سيدقيب نشاندهندد
نفوذ و تأثير اندیشه حافظ در ادبيات معاصر عربی است و این امر باعث آفرینش مضمونهاي
نوینی در این ادب شده است» (زینیوند.)1393 ،
جذابيت ادبی و محتوایی اشعار حافظ موجب آن شد تا مترجمان پرشماري از زبانها و
گویشهاي مختلف جهان به ترجمة دیوان وي به صورت كلی یا گزیدههایی از آن روي
آورند .از جمله مهمترین ترجمههاي دیوان حافظ به زبان عربی میتوان به ترجمة منثور
«ابراهيم امين الشواربی» و ترجمة منظوم «علی عباس زليخه» اشاره كرد كه به لحاظ برجستگی
و مقبوليت عمده ،نزد پژوهشگران عرب و غيرعرب از جایگاه ممتازي برخوردار هستند.
مقالة حاضر با انتخاب این دو ترجمه میكوشد نقش اندالیه بودن واژگان و اصيالحات
شعر و تأثير آن بر دشواري امر ترجمه را به صورت تيبيقی نشان دهد.
این پژوهش درصدد است مشخص كند كه نخست ،مترجمان نامبرده تا اه اندازه در
معرفی دقيق و شایسته اف ار و زبان شعري حافظ موفق بودهاند؟ دوم ،مهمترین آسيبهاي
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موجود در عمل رد مترجمان نسبت به انتقال اندالیگی داللتی و ارخش معنایی در
مصيلحات وارده در اشعار حافظ براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد 1كدامها هستند؟

 .1پيشينۀ پژوهش
جهانی بودن شخصيت حافظ از یک سو و تقارب فرهنگی و لغوي ملتهاي عرب و فارس
از سوي دیگر ،موجب شده تا افراد متعددي به تعریب غزلهاي این شاعر ممتاز اقدام كنند و
این موضوع ،موجب پيدایش نقدهایی بر این ترجمهها شده است كه در قالب مقاله یا كتاب
یا پژوهشهاي دانشگاهی صورت گرفته است .از جمله مهمترین پژوهشهایی كه در زمينه
نقد و بررسی ترجمة اشعار حافظ به زبان عربی انجام شده ،میتوان به پایاننامة تيموري
( )1392با عنوان «تلقی الشواربی عن اشعار حافظ الشیرازی (عشرین غزالً نموذجاً)» اشاره
كرد .در این پایاننامه با توجه به نظریة «دریافت» ترجمة الشواربی به االش كشيده شده است.
حسينی ( )1385در مقالة خود با عنوان «نقد و نظر ،ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی اغانی
شيرازي» ،ترجمة دیوان حافظ را بررسی كرده است.
عزیزي ( )1394در مقالة «نقد و بررسی ترجمة غزليات حافظ به زبان عربی» هشت ترجمة
موجود از تمام یا گزیده اي از غزليات حافظ به زبان عربی گردآوري و سپس معرفی كرده
است.
رسولی و عباسعلینژاد ( )1395در مقالة «دریافت ابراهيم الشواربی و محمدفراتی از
هشتمين غزل حافظ» برداشتهاي خود را از هشتمين غزل حافظ ارائه كردهاند.
قهرمانی ( )1397در مقالة «بررسی  30بيت از ترجمة الشواربی از غزليات حافظ با روی رد
زبانشناختی» با روی رد زبان شناختی  30بيت از ترجمه را مورد نقد و بررسی قرار داده است.
پژوهش حاضر براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد ،ترجمة برخی از ابيات حافظ را به
صورت منتخب از دو مترجم شاخص این اثر مورد بررسی و تحليد قرار داده است .دليد
انتخاب این ابيات از آن سبب است كه این ابيات ،تناسب بيشتري با هدف پژوهش داشته و
از جمله ویژگیهایی كه این كار با سایر پژوهشها متمایز میسازد ،توجه به اندالیگی
معنایی در اشعار حافظ است .در این بررسی ،مهمترین ن ات مربوط به واژهها و مصيلحات
بيت براساس شروح بيان شده و سپس عمل رد مترجم در انتقال این مفاهيم بررسی میشود
1- The Theory of Catford Formal Change
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و در نهایت ترجمة پيشنهادي نگارندگان ارائه میشود .این در حالی است كه در هيچ یک
از ميالعات و پژوهشهاي پيشين ،ترجمة صحيح از ابيات شعري ارائه نشده و تنها به نقد
نظري ترجمه بسنده شده است.

 .2مباني نظري
 .1-2چندالیگي معنایي در شعر حافظ
ی ی از ویژگیهاي خاد اشعار حافظ «اندالیگی در معنا» یا همان «ابهام» است .ابهام فارغ
از مفهوم سنتی خویش در كنار غموض معنایی ،میتواند با ارائه القائات دوگانه یا اندگانه
به مخاطب ،ابزار مهمی در ایجاد «توسع معنایی» بهشمار آید .در نگاه ادبپژوهان ،وجود
تفاسير اندگونه در اشعار حافظ به ویژه غزليات او ،ویژگی مهمی بهشمار میآید بهگونهاي
كه برخی از ادیبان معتقدند« :تنيدن معانی در یک بيت و ایجاد ابهام در معنی از بارزترین
هنرهاي حافظ است كه میتوان آن را هنر بيان رندانه ناميد» (حسنی جليليان.)1393 ،
زبان و بار فرهنگی شعر حافظ همواره ی ی از مهمترین مش الت برگردان دیوان حافظ به
دیگر زبانها است « .بار فرهنگی برخی از اشعار اوست كه از اشارات ادبی و آیات قرآنی و
اخبار و احادیث مذهبی و گاه روایات فرهنگ عامه آكنده است بهگونهاي كه هر مترجمی
براي ترجمة آنها باید پيشاپيش به توضيح ن ات بسياري بپردازد و آنگاه كه این ن ات
توضيح داده شد ،باز ابهام اشعار برجاي میماند» (حدیدي.)1393 ،

 .2-2چند الیه بودن داللت در کالم ادبي
ی ی از نقاط اصلی تمایز بين كالم ادبی با سخن غيرادبی در مسألة داللت نهفته است .داللت
در كالم عادي ،بدون واسيه و مستقيم است ،حال آن ه در كالم ادبی ،داللت داراي واسيه
و ابهام بوده و به تعبير فنی ،اندالیه است .به عبارت دقيقتر ،علت آن ه كالم عادي ،تک
الیه خوانده میشود ،آن است كه واژه –لفظ -در گفتمان عادي و روزمره ،تک معنا بوده،
اما همين واژه مم ن است در زبان ادبی ،اندین معنا داشته باشد كه در برخی موارد ،این
معانی ،رابية متضادي با هم دارند .بخش عمدهاي از آرایههاي معنایی همچون استعاره ،كنایه،
مجاز ،تمثيد و رمز ،حاصد تداخد و تلفيق اندین معنا است كه باعث ایجاد اندالیگی در
داللت معنایی میشود (فتوحی .)1390،در حقيقت كالم ادبی ،مترجم را وامیدارد تا با گریز
از زبان معهود به فرآیند كشف معناي غيرمعهود سوق یابد و غفلت از سير این فرآیند در
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روند ترجمه ،منجر به خياي كشف از سوي مترجم و عدم انتقال صحيح معانی مورد نظر
مؤلف به خواننده میشود.

 .3-2نظریۀ کتفورد در حوزۀ ترجمه
در ميان اندیشمندان حوزد ترجمه ،كتفورد روی ردي خاد به موضوع داللتهاي اندالیة
متن ادبی دارد كه برگرفته از اصول زبانشناسی اوست .براساس نظریة كتفورد ،ی سان بودن
اجزاي زبان مقصد در ترجمه با اجزاي زبان مبدأ الزامآور نيست ،بل ه مهم آن است كه با
سيوح مختلف تعادل ،وجه مشترك داشته باشد .از نظر وي ،تغيير ،زمانی باید صورت گيرد
كه واژه یا ساختار متن مبدأ ،نظيري در زبان مقصد نداشته و مترجم مجبور به ایجاد تغيير
باشد .وي به دو گونه از تغيير صوري در جمله اعتقاد دارد :تغييرات صوري در سيح واژگان
(معادلیابی واژگانی) و تغييرات صوري مقولههاي دستوري (معادلیابی دستوري) .عمده
تحليد كتفورد به دگرگونیهاي مقولة دستوري اختصاد دارد كه به طور كلی در اهار
دسته ،طبقهبندي میشوند -1 :تغييرات ساختاري (مم ن است فعد در نقش اسم ترجمه
شود) -2 ،تغييرات طبقات دستوري (براي یک نقش دستوري در زبان مبدأ ،نقش دستوري
دیگري در زبان مقصد جایگزین شود) -3 ،تغييرات صوري واحد (مستلزم تغيير در ترتيب
است) و  -4تغييرات صوري درونزبانی (هنگامی صورت میگيرد كه ساختار هر دو زبان از
لحاظ صوري شبيه ی دیگر باشند ،اما نمیتوان آنها را در تمام موارد به جاي ی دیگر بهكار
برد).
در نظرگاه كتفورد ،ترجمه نيازمند اعمال تغييرات است و تعدید ن ردن ترجمه ،میتواند
باعث ایجاد خياهاي متعددي در دریافت پيام متن شود .این تعدید در هر زبانی ،اش ال
مختلفی و منحصربهفردي میگيرد و یک مترجم نيز باید با این تعدیدهاي زبانی در زبانهاي
مبدأ و مقصد آشنایی داشته باشد (ایازي و ولوي.)1398 ،
پژوهش حاضر با استناد به نظریة كتفورد ،سعی كرده تا جایگاه خياي مترجمان عربی
شعر حافظ را كن اش كرده و با كاربست مفاهيم نظریة حاضر در نمونههاي عملی ،فهم
صحيحی را از روی رد این نظریه در زمينة ترجمه در اختيار ادبپژوهان قرار دهد.
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 .3ترجمۀ الشواربي
ابراهيم امين الشواربی ( )1963-1909ادیب مصري و استاد زبان و ادبيات دانشگاه فؤاد اول
مصر در سال  1944ميالدي دیوان شمسالدین محمد حافظ شيرازي را براي نخستين بار به
زبان عربی ترجمه كرد .او رشتة زبان و ادبيات فارسی را در مصر و انگلستان خوانده و سپس
براي ت ميد زبان فارسی به ایران آمد و اقدام به تأليف دو كتاب درخصود حافظ كرد:
اولين آن كتاب «أغانی شيراز» و دیگري «حافظ الشيرازي شاعر الغناء و الغزل فی ایران» است
كه در حقيقت رسالة دكتري اوست .وي در سال  1943ميالدي در دانشگاه فؤاد اول مصر از
آن دفاع كرد و سال بعد در انتشارات «المعارف» قاهره به ااپ رسيد (رسولی .)1393 ،نسخة
مورد اعتماد ابراهيم امين الشواربی در ترجمة دیوان حافظ ،نسخة سيد عبدالرحيم خلخالی
است .وي  496غزل را ترجمه كرده و شماره غزلها را براساس نسخههاي خلخالی ،قزوینی-
غنی ،بوالق ،بروكهوس و نسخههاي ااپی استانبول و هند در جدولهاي خاصی تنظيم و به
منظور اجتناب از سردرگمی مخاطب ،ميلع غزل را نيز به فارسی ذكر میكند .این ترجمة
الشواربی به ترجمة مادر معروف است.
ا لشواربی كوشيده است كاري روشمند انجام دهد و در این مسير ،زحمت بسياري را به
جان خریده است ،اما از آنجا كه ترجمة شعر به شعر ،كاري دشوار است ،وي نثر را بر نظم
ترجيح داده و گاه انان تحت تأثير شعر حافظ قرار گرفته است كه نااار از نثر عادي پا فراتر
نهاده و  21غزل را به شعر یا نثر مسجع ترجمه كرده است (قهرمانی .)1397 ،شعر حافظ در
فرآیند این ترجمه به نثر عربی تبدید میشود و به نظر میرسد تنها ترجمة منثور از كد غزليات
حافظ به زبان عربی ،ترجمة ابراهيم الشواربی باشد .اجزا و ترتيب جملهها در عربی رعایت
نمیشوند و اسم در برابر اسم و حرف در برابر حرف قرار نمیگيرد ،بل ه جملهها همسو با
ساختار نحو عربی قوام مییابند .بنابراین ،شعر حافظ در این ترجمه تا حدود زیادي ،زبان
استعاري و كالسيک شده و تأثير خود را از دست میدهد (عزیزي.)1393 ،
در ادامه به نقد و بررسی برخی از ابيات ترجمه شده توسط الشواربی خواهيم پرداخت و
به مواردي از اندالیگی و ابهامی كه توسط مترجم نادیده گرفته شده ،اشاره خواهيم كرد.
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 .4علي عباس زليخه
علی عباس زليخه در سال  1957ميالدي در شهر سلميه از توابع حماد سوریه متولد شد .او
عالوه بر تخصص پزش ی ،هم اكنون به شغد تدریس در دانشگاه تشرین اشتغال دارد .كتاب
«غزلیات مختار من دیوان حافظ» حاصد تالش علی عباس زليخه است .وي در این كتاب
 110غزل را انتخاب و به صورت منظوم ،ترجمة آنها را ارائه داده است .او اغلب ابيات را
دوباره در بخش پاورقی ترجمه كرده و در پارهاي از موارد نيز شرح مختصري ارائه میكند.
اساس كار وي در این ترجمه ،نسخه قزوینی -غنی دیوان حافظ است.
انگيزه او از این ترجمه ،وجود گونهاي از تصاویر و نغمههاي غنایی در شعر فارسی بهویژه
در شعر حافظ است كه در ادبيات عربی وجود نداشته و به نوعی شعر عربی ،بسيار به آن ادب
غن ایی نيازمند است .مترجم پس از بررسی اشعار حافظ در زبان عربی و زبانهاي اروپایی
همچون انگليسی و فرانسوي به این نتيجه میرسد كه هيچیک از این ترجمهها ،تصویرهاي
دلانگيز شعر حافظ را ترسيم نمیكند و نغمههاي او را نمینوازد؛ زیرا نغمههاي او آسمانی
است نه زمينی (زليخه« .)2000 ،واحد ترجمه در نگاه او جمله بوده نه واژه و روی رد او در
این ترجمه نيز لغوي و تحتاللفظی است ،اما در بسياري از مواقع پایبند این اصد نيست ،بل ه
به ترجمة ضمنی و ذوقی یا حذف و تغيير مفاهيم در ابيات نيز میپردازد» (عزیزي.)1393 ،
با این وجود ،وي در موارد متعددي از رمزگشایی و انتقال آن به مخاطب عرب ،موفق عمد
ن رده است.

 .5نقد ترجمۀ الشواربي و زليخه براساس نظریۀ کتفورد

1

 .1-5معادلیابي واژگان ،عبارات و اصطالحات
الف -در بيت زیر الشواربی ،عبارت «دل به دست آوردن» را به صورت صحيح مورد فهم
قرار نداده و آن را «عاشق خویش كردن» ترجمه كرده است:
اگر آن ترك شههيرازي بدسههت آرد دل ما را

به خال هندویش بخشهههم سهههمرقند و بخارا را
(حافظ :غزل )3

 .1در این بخش شمارد غزلهاي فارسی براساس نسخه قزوینی -غنی و شماره ترجمههاي الشواربی براساس نسخه خلخالی
است همچنين شمارد غزل ابيات ترجمه شدد علی عباس زليخه با نسخه مورداستفاده در این پژوهش ميابقت دارد.
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ترجمه الشواربی« :لَو أنّ ذلکَ الترکیَّ الشیرازیَّ یَأخذُ قُلوبَنا بإشار ٍ واحد ٍ مِن یَدِه ،فإنّنی مِن
أجلِ خَالِهِ األسودِ أَهِبُهُ سَمرقندَ و بُخارا»
(الشورابی :غزل )3
ترك شيرازي «بنا به قول بعضی از شيرازيها ،از سپاهيان هالكو عدد زیادي در شيراز
توطّن جسته و در آنجا توليد نسد نمودهاند؛ از همينرو ،به اوالد آنها ترك شيراز گفتن
صحيح است» (سودي« .)1372 ،هندو» نيز داراي دو معنی است« :سياه»« ،غالم و بنده»! شاید
مراد حافظ مبالغه در احترام بوده؛ یعنی نه به خال او ،بل ه به خال غالم او (خرمشاهی.)1380،
ترجمة لفظ به لفظ «ترك شيرازي» ،مخاطبان عرب زبان را در درك مفهوم موردنظر حافظ
با مش د روبهرو میكند .عبارت «بإشار واحد من یده» نيز در بيت فارسی وجود ندارد.
بارزترین خياي ترجمهاي در این بيت ،فهم نادرست مترجم از «دل به دست آوردن» است
كه آن را «عاشق خویش كردن» ترجمه كرده كه در ادبيات عاشقانه عربی شایع است .در
نگاه شواربی ،حافظ درصدد این است كه محبوب را ساكن قلب خویش كند ،اما همة تمناي
حافظ «توجه» است:
من كه باشههم كه بر آن خاطر عاطر گذرم

ليف ها می كنی اي خاك درت تاج سهههرم
(حافظ :غزل )328

كمی تأمد در داللت هاي ابيات داراي مضامين دلداري یا دل به دست آوردن در دیوان
حافظ ،التماس جان اه وي را در توجه معشوق هویدا میكند:
گفتم گره نگشههودهام زان طرّه تا من بودهام

گفتها منش فرموده ام تها بها تو طرّاري كنهد
(حافظ :غزل )191

التماسی كه هرگز رنگ نااميدي نمیگيرد:
دلبر كه جان فرسههود از او ،كام دلم نگشههود از او

نوميد نتوان بود از و ،باشهههد كه دلداري كند
(حفاظ :غزل )191
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بنابراین ،مفهوم بيت همان است كه در شروح مختلف به آن اشاره شده است« :اگر آن
محبوبة شيرازي نسبت به ما ليف و مرحمت داشته و حال ما را رعایت كند به خال سياهش،
سمرقند و بخارا را خواهم بخشيد» (سودي.)1372 ،
ترجمة پيشنهادي:
إن عطفت إلینا تلک الحسََناءُ الشََیراز یۀُ

ت لوَشََ َمتِها السَََّودا ِء سََمرقن َد و بُخارَا
بَذل ُ

ب -در بيت زیر الشورابی معناي واژد «مرحله» را به درستی تشخيص نداده و براي اصيالح
«دعا میفرستمت» كه معادل صحيحی در زبان عربی انتخاب ن رده است.
در راه عشههق مرح لة قرب و ب عد نيسهههت

می ب ي نمهت عيهان و دعها و می فرسههه تمهت
(حافظ :غزل )90

ترجمه الشواربی:
وَ فی طَریقِ العِشقِ ،ال فَرقَ بَينَ مَراحِدِ القُربِ وَ البُعدِ
وَ أنا أراكَ عَياناً و أُرسِدُ إليکَ الدُّعاءَ وَ الضَّراعَةَ
(الشورابی :غزل )30
در این بيت مقصود از مرحله ،مرتبه نيست بل ه مسافت است .یعنی در فاصله ميان عاشق
و معشوق ،دوري یا نزدی ی مسافت ،معنی ندارد .از همينرو محبوب همواره در برابر دیدگان
شاعر ،حاضر و مشمول دعاي خير اوست .اصيالح «دعا میفرستمت» نيز به معنی «دعاي خير
را به سوي كسی روانه كردن» و او را دعا كردن است.
آنگونه كه از ترجمة بيت به دست میآید ،مترجم متوجة الیههاي داللتی كلمة «مرحله»
بوده است ،اما در گزینش معادل مناسب عربی و انتقال الیة اصلی ،عمل رد موفقی نداشته و
از كلماتی مانند مسافۀ یا منزل استفاده ن رده است .از دیگر ن ات قابد اشاره در این ترجمه،
استفاده مترجم از عبارت «أُرسِلُ إلیکَ الدعاءَ» است كه معادل خوبی به نظر نمیرسد»؛ اه
آن ه در زبان عربی ،این اصيالح كاربرد زیادي ندارد و به نظر میرسد مترجم نتوانسته است
از عهدد انتقال متناسب روح مفهوم با كالم عرب برآید؛ این موضوع از آن سبب است كه
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مترجم نباید صرفاً به امر جایگزینیابی براي كلمات بپردازد ،بل ه باید سعی كند بين فرهنگ
و آداب و رسوم زبان مبدأ و مفاهيم كالمی زبان مقصد ،هماهنگی ایجاد كند.
ترجمة پيشنهادي« :فی مَسلکِ العِشقِ ال فرقَ بَینَ المَنزلِ القَریبِ والبَعیدِ ،فإنّی أراکَ دائِماً عَیاناً
و أدعو لَکَ دعاءً»
ج -در این بيت الشورابی از اندالیگی داللت عبارت «در ان ار بماند» غفلت ورزیده و
ترجمه صحيحی به دست نداده است:
هر كه شهههد محرم دل در حرم یار ب ما ند

وآن هه این كهار نهدانسههههت در ان هار بمهانهد
(حافظ :غزل )178

ترجمه الشواربی« :کلُّ من أضحی مَحرماً ألسرار القلب ،بَقِیَ فی حرمِ الحبیبِ و أمّا مَن جَهِل
المعرفۀ بهذا األمر ،فقد أنکَرهُ الحبیبُ»
(الشورابی :غزل )128
این بيت نشانه خوبی است بر این ه به همان اندازه كه حافظ در واژهگزینیهاي خود
متوجة معارف دینی بوده ،الشواربی نسبت به این بعد داللتی ،غفلت ورزیده است .بيت حافظ
ناظر به روایت مشهور «القلبُ حَرَمُ اهللِ» است (شعيري ،بیتا) .به نظر میرسد حافظ درصدد
بيان این است كه « راه رسيدن به معرفت الهی ،اهد دل بودن یا همان خودشناسی باشد كه
فرمودند :مَن عَر َ نفسَه فقد عر َ ربَّه» (مجلسی .)1404 ،با این توصيف ،الشواربی در فهم
آخرین كلمات مصراع دوم به خيا رفته است؛ زیرا «در ان ار ماندن» به معنی عدم رسيدن به
ایمان و معرفت و توقف در مقام تردید است ،نه آن ايزي كه مترجم از آن تعبير كرده است.
ترجمة پيشنهادي:
« کلُّ من أضحی محرماً ألسرار القلب ،بقیَ فی مأمنِ الحبیب ،و مَن لم یَصِل إلیها ،فقد أحاطه
الریبُ و الجهلُ»
د -زليخه در بيت زیر به داللتهاي متعدد برخی عبارات توجه ن رده و معناي اول متبادر به
ذهن را در ترجمه بهكار گرفته است:
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اي دل ا ندر ب ند زلفش از پریشهههانی م نال

مرغ زیرك اون به دام اف تد ،تح مد با یدش
(حافظ :غزل )276

مخاطب حافظ در این بيت ،قلبی است كه اون اسير دربند ،گرفتار عشق محبوب است.
شاعر در مصرع اول ،قلبِ گرفتار بند زلف یار را به ش يبایی فرا میخواند و در مصرع دوم
در قالب استيناف بيانی ،شاهدي براي اثبات درستی نصيحت خویش میآورد كه مرغ زیرك
وقتی در دام بيفتد -با تقالي بيجا -بند خویش را مح متر نمیسازد و خویش را آزردهتر
نمیگرداند.
ترجمة زليخه:
أ یا قَ لبُ صَ ََ براً فی حَ بَا ئلِ شَ ََ عرِهِ

وَ قَ عتَ أسَََ یراً فی الشَََ باک ف ت ح مَّل
(زليخه :غزل )276

مترجم در واژهگزینی براي زلف ،عمل رد قابد قبولی دارد ،اراكه واژد حبائل تناسب
داللتی بيشتري نسبت به غدائر یا تجاعید در انتقال مفهوم دام و بند دارد .نقد اصلی در این
ترجمه ،مربوط به عدم انع اس روح عشقبازي و مرارتپذیري حافظ در راه عشق است.
جایی كه استفاده از كلمه «أسیر» براي «در بند» و فعد «تَحَمّل» براي «تحمد كردن» نشان از
عدم تسلط كافی وي بر اندیشه حافظ دارد .خواننده در ترجمة مصراع دوم بهجاي حاالت
عاشقانة حافظ در تحمد سختی عشق ،فضایی ناگوار از این اسارت را استنباط میكند؛ در
حالی كه گرفتاري در زلف براي حافظ «اسارت» نيست ،بل ه منزلگهی شيرین و جداناشدنی:
تا دل هرزه گرد من ر فت به اين زلف او

زان سههه فر دراز خود عزم و طن ن می كنهد
(حافظ :غزل )192

و توصية دل دربند به ش يبایی نيز بيشتر بشارتی هنرمندانه است تا نصيحتی دلسوزانه:
صه ه با بر آن سهههر زلف ار دل مرا د یدي

ز روي لهيهف بهگهویهش كهه جها نهگهه دارد
(حافظ :غزل )122
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ترجمة پيشنهادي:
أیا قلبُ المقیّدُ بحبائلِ شَعرِهِ ،ال تَشکُ من قَلَقٍ
إنَّ الطَّائرَ الذَّکیَّ إذا وَقَعَ فی الفخِّ فَلیَصطَبِر
هه -در بيت زیر ،الشورابی از كاركرد عارفانة دو واژد «خرابات» و «م » در زبان شعري حافظ،
غفلت ورزیده و زمينة ذهنی عربی خود را بر ترجمة واژگان افزوده و معادل صحيحی به
دست نداده است:
در خههرابههات مههغههان نههور خههدا مههی بههيههنههم

این عجهب بين كهه اهه نوري زكجها می بينم!
(حافظ :غزل )357

ترجمة الشواربی« :إنی أشاهدُ فی «خراباتِ» المَجوسِ نورَ اهللِ! فانظر :کیف تیسرَّت لی رؤیتُه..؟
و ما أعجبَ النورَ الذی أراهُ..؟»
(الشورابی :غزل )374
واژههاي «خرابات مغان»« ،دیر مغان»« ،پير مغان»« ،رند»« ،زاهد» و مانند آنها اصيالحات
مخصود حافظ هستند كه از نظر معنا و داللت جانبی ،ارخش قابد توجهی نسبت به عصر
خویش و پيشتر از آن پيدا كرده است كه این ارخش در كلماتی همچون زاهد تا مرز تضاد
نيز پيش میرود؛ از اینرو ،عدم توجه به تغيير داللتی این مصيلحات در سرودههاي حافظ،
مترجم و شارح این اشعار را با خياهاي زیادي روبهرو خواهد كرد.
«خرابات مغان» در فرهنگ ایرانی حافظ ،مقام وصد و اتصال است ،اراكه واصد باهلل از
باده وحدت سرمست است (معين :1350 ،ذید خرابات) .خرمشاهی در البالي معانی كه براي
خرابات ذكر كرده آن را از صرف معناي شراب خانه خارج ساخته و به سمت مفاهيم صوفيه
سوق داده است .وي معتقد است خرابات اشاره به «خراب شدن صفات بشریه و فانی شدن
وجود جسمانی و روحانی و خراباتی ،مرد كامد است كه از او معارف الهيه بیاختيار صادر
میشود» (خرمشاهی.)1380 ،
غفلت مترجم از كاركرد عارفانة دو واژد «خرابات» و «م » در زبان شعري حافظ و پيش
زمينة ذهن عربی وي در رابيه با واژد «مجوس» ،وي را به اضافه كردن این واژه به ترجمة
خویش سوق داده است كه فهم خوانندد عرب را در فهم طعنه حافظ به «شيخ»« ،زاهد»،
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«صومعه» و «خانقاه» داار مش د میكند .بنابراین ،شاید بهتر بود از اصيالح «حانَۀ الخلعاء»
استفاده میشد تا مفهوم صوفيانة موردنظر حافظ به مخاطب انتقال یابد.
البته وي عالوه بر اشتباه در فهم داللت خرابات در تشخيص منشأ شگفتی شاعر در بيت
نيز به خيا رفته است .وي تعجب حافظ را به نوري نسبت میدهد كه ام ان رؤیت آن براي
حافظ فراهم آمده است در حالی كه با كمی تأمد در مصراع دوم به روشنی فهميده میشود
تعجب و شگفتی حافظ به تضاد ظاهري موجود ميان م ان ساده و بیآرایش خرابات و
درخشش نور پرعظمت خداوند در آن برمیگردد .بر این اساس ،آنچه از ترجمة الشواربی
از این بيت استفاده میشود این است كه مترجم روحية تزویرستيزي حافظ را در این بيت
مورد فهم قرار نداده است.
ترجمة پيشنهادي« :إنّی أشَاهدُ فی «حَانۀِ الخُلَعاءِ» نورَ اهللِ! یا لَلعَجَبِ مِن مُشاهَدَتی نوراً بِهذِه
األوصَا ِ فِی مِثل ذاکَ المَکانِ!»
ف -در بيت زیر مترجم از اتيان معادل براي برخی واژهها اشمپوشی كرده یا معادالتی افزون
بر وجه صحيح آن آورده كه سبب اخالل در فهم مخاطب شده است:
نو به ز هدفروشهههان گران جان ب گذشهههت

و قت ر ندي و طرب كردن ر ندان پ يداسهههت
(حافظ :غزل )20

ترجمة زليخه:
بَ یَّاعُ الز هدِ ثق یلُ الروح مضَََت نوب تُهُ

فاشَ َرَب واسَ َ کَر وا ل عَب وار قُص طَرَ با
(زليخه :غزل )20

«رند» از جمله واژههاي پركاربرد در اشعار حافظ و از واژههاي پراستعاره است« .رند از
نظر حافظ انسان برتر (كامد) بل ه از اولياءاهلل به حساب میآید» (كيهان فرهنگی.)1365 ،
تأمد اندك در بسامد واژد رند در دیوان شاعر نشان میدهد ،این واژه اعتراض شاعرانة حافظ
نسبت به تمامی معيارها و تف رات مزوّرانه ناس ان و مدعيان دینمداري در عصر وي است.
بر همين اساس «وقت رندي و طرب» را نيز میتوان به نااميدي از زهد مزوّرانه و ورود به
سلک دینداري مخلصانه قلمداد كرد .شاعر در این بيت با بهرهگيري از واژد «گران» در مصرع
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اول و «طرب» در مصرع دوم ،شادمانی خویش را از پایان دورد تلخ زهدفروشی و ریا و آغاز
دورد خلود و ی رنگی ابراز میكند.
صفت «گران جان» نيز میتواند هم به معناي افراد برخوردار از جایگاه رفيع اجتماعی
باشد و هم به معناي كسانی كه همنشينی و معاشرت با ایشان سخت است .در این ترجمه اند
قسم خيا قابد توجه است :اول این ه تالش مترجم براي معادلسازي ،او را به استعمال
واژه هاي نامألوف در زبان و فرهنگ قدیم و معاصر عرب سوق داده است؛ ظاهراً اصيالح
«بَیّاع الزهد» یا «بائعالزهد» به عنوان ترجمة واژه به واژد «زهدفروش» قبد از زليخه و بعد از
وي هرگز در زبان عربی كاربرد نداشته و از اصيالحات مترجم است كه مخاطب عرب را با
مش د روبهرو میكند .همچنين واژههاي «زهد» و «زاهد» در ادبيات حافظ ،ارخش داللتی
نسبت به همعصران خویش پيدا میكند« :زاهدان ،ظاهري زیبا و فریبنده دارند ،ولی باطنی
تاریک و خالی از نور علم و معرفت» (خوانساري .)1366 ،انتخاب اصيالح «ثقیل الرّوح» نيز
به عنوان ترجمة «گران جان» اشتباه دوم مترجم است؛ ثقیل الروح در فرهنگ عرب به معناي
انسان پليد و نادان است و معادل مناسب براي «گران جان» همان «الفاتر» و «الکسول» به معناي
فرد سست اراده و تنبد و متضاد سب باري است.
خياي دیگر وي ،عدم توجه به اندالیگی داللتی در واژد «رند» است .اطالق افعال شراب
نوشيدن و مستی و رقص عالوه بر این ه مخاطب ترجمه را در فهم غرض حافظ داار
سردرگمی میكند از بیاطالعی زليخه از تغيير داللت واژد رند در شعر حافظ ح ایت دارد؛
شرحی كه وي در ذید بيت و در شرح واژد رند آورده است ،صحت مدعاي ما را روشن
میكند « :شاربُ الخمر الذی ال ریاءَ عنده و ال نفاق ،خیرٌ مِن بائعِ الزُّهدِ ذی النِّفاقِ والریاءِ»
(زليخه.)2000،
بررسی حدود  80مورد ورود واژد رند در دیوان حافظ نشان میدهد این كلمه همواره
در برابر كلماتی همانند زاهد بهكار رفته است .به همان اندازه كه «زاهد» در ظاهر ،خود را از
آلودگی حفظ می كند و به سبب همين زهد ظاهري ،داراي غرور و زبان مالمتگر است،
«رند» غيرمت لف ،پاكباز و دلنگران تقوي و عبادات خویش است و الابالیگري وي تنها در
برابر اعتبارات مجازي دنيا نمود پيدا میكند .همچنين رند در فرهنگ حافظ ،اشاره به باالترین
مقام یک انسان كامد؛ یعنی «ولیاهلل» است:
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ر ندان تشه ه نه لب را آبی نمید هد كس

گویها ولی شهههنهاسههههان رفتنهد از این والیهت
(حافظ :غزل )94

ترجمة پيشنهادي:
قَد مَضَََی دَورُ ا ل مُ تنَسَََّکِ ا ل فا تِر

و اآلنَ جاءَ دورُ طربِ السََََّا لکِ المُتَز هِّدِ

ظ -در بيت زیر زليخه با غفلت از اند الیه بودن داللت «گلریز» و نياز این واژه به بسط بيشتر
از سوي وي ،نتوانسته است معادلسازي صحيحی داشته باشد:
ب يا كه پردد گلریز ه فت خا نه اشهههم

كشههههيههدهایههم بههه تههحههریههركههارگههاه خههيههال
(حافظ :غزل )303

ترجمة زليخه:
أق بِل بَسَََطتُ لو حۀ رسََمٍ بعینی بِسََب عۀِ

أ ط باقٍ منَ ا ل لونِ فی مَرسَََمٍ ب خَ یا لی
(زليخه :غزل )303

این بيت جزو ابيات پررمز دیوان حافظ محسوب میشود كه شرحهاي متعددي به
رمزگشایی از آن پرداختهاند .شارحان مجموعهاي از معلومات تاریخی ،پزش ی ،اجتماعی،
عرفانی و ادبی را براي استخراج معناي مدنظر شاعر بهكار گرفتهاند؛ «گلریز پاراهاي است
كه گدهاي سرخ در آن بافند و سالطين پوشند و به اهد مراتب بخشند» (ختمی الهوري،
 )1381و هفتخانه نيز طبقات هفتگانه اشم است .ح ماي قدیم آخرین پرده را ملتحم
ناميدهاند و حافظ « ملتحم را گلریز از آن گفته كه نور اشم از آن به ظهور میآید» (ختمی
الهوري .)1381 ،البته برخی شارحان بر این نظرند كه «گلریز و گلرنگ بودن آن كنایه از
خون گریستن شاعر است كه اشم و پلک را خونين و رنگين كرده است» (زریاب.)1395 ،
بنابراین ،براساس شروح بيان شده ،پردد گلریز به معنی پاراه یا پردد رنگآميزي شده به
رنگ گد یا رنگ سرخ است و كنایه از پلک اشمی میتواند باشد كه در خيال روي حبيب
به خون نشسته است .همچنين «تحریر كارگاه خيال» اضافة مقلوب در معناي كارگاه
نقشاندازي خيال و فعد «كشيدن» نيز در معناي نقش زدن و رسم كردن خواهد بود.
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براساس آنچه بيان شد ،دور از انتظار نيست كه مترجم حاضر براساس معلومات ناكافی
خویش از اندالیگی معنایی مصيلحات شعر حافظ در ترجمه مناسب این بيت موفق عمد
ن ند .خي اهاي مترجم در این بيت ،متعدد است و اساساً هيچ ارتباط معنایی با بيت فارسی
ندارد .مفهومی كه خوانندد ترجمة عربی از این بيت دریافت میكند ،این است« :بيا كه در
اشمم و در تابلوي رسم خيالم ،پردهاي را با هفت طبق رنگ گسترانيدهام».
مترجم «بسط» را براي واژد كشيدن و نقش انداختن ،گزینش كرده است؛ گویی كه به
معنی پهن كردن و پاشيدن است .همچنين استفاده از «أطباقٍ منَ اللون» به تنهایی گویاي
نامأنوسی مترجم با جهان تف رات حافظ است .نشانة دیگر در تبيين ناآشنایی مترجم با این
بيت حافظ ،آوردن مضافٌاليه براي كلمة خيال در ترجمة عربی است :آن ايزي كه پرده
اشم حافظ را گلگون و خونين كرده است ،خيال محبوب بوده كه اون كارگاهی نقش
گد بر این پرده انداخته است ،نه خيال خود شاعر.
ترجمة پيشنهادي:
أ یا ح ب یبُ أ ق بِل ،فا ح مرّت ج فو نی

و ما حمرُ ها إال نسَََیج مصَََنعِ الخ یال

 .2-5معادلیابي دستوري
الف -الشورابی در بيت زیر معادل دستوري مناسبی براي «ش ر ایزد» انتخاب ن رده و آن را
به صورت انشائی و جملة امر ترجمه كرده است:
اگر از پرده برون شهههد دل ما ع يب ن ن

شه ه ر ایزد كهه نهه در پرده ي پنهدار بمهانهد
(حافظ :غزل )178

ترجمة الشواربی:
فإذا خرج قلبی عن ح جا به ،فال تعتبنی

وا شکراهلل ،فإنه لم یبق فی حُجب الظن والتخمین
(الشورابی :غزل )128

در ترجمة این بيت اندین خياي آش ار مشاهده می شود :اولين خياي مترجم در ترجمة
عبارت ش ر ایزد است! آوردن جمله «و اشکر اهلل» نشان میدهد الشواربی جملة امر حاضر را
به جملة ناهيه مصرع قبد عيف كرده است؛ یعنی از مخاطب خواسته است تا ش ر خداوند
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را بجاي آورد ،اما مقصود حافظ ،امر به مخاطب نيست ،بل ه خودش خدا را بابت رسيدن به
مقام یقين ،ش ر میكند .دومين خياي موجود ،ترجمة كلمة «اگر» است .در این بيت حافظ
از واقعهاي سخن میگوید كه اتفاق افتاده و دل از پرده برون افتاده است ،اما استفاده الشواربی
از ادات شرط «إذا» براي داللت بر آینده استفاده میكند كه این موضوع نشان از عدم
هماهنگی مترجم با حاالت درونی شاعر است .به عبارت دیگر ،حافظ در این بيت از اسلوب
شرط براي تحقق یک امر در زمان گذشته بهره برده و معتقد است« :حال كه میبينی ماجراي
عشق دل من آش ار و هویدا شده ،مرا مذمت ن ن! خدا را ش ر كه دلم در پس پردد شک
و بییقينی باقی نماند».
عبارت «از پرده برون شدن» نيز داراي داللتهاي معنایی مختلفی است؛ مهمترین این
داللتها كه با بيت بيان شده ،همخوانی دارد :نخست «رسوا شدن با خروج از حجاب است»
و دیگري «نهایت بيقراري و اضيراب است ،گویی كه میخواهد از سينه بيرون افتد» (امامی،
 .)1390این صنعت كه در بالغت عربی ،استعاره و تخييد ناميده میشود ،ی ی از صنایع
معنوي مهم در معادل یابی دستوري است .انتقال از معناي حقيقی به سوي معناي مجازي در
فهم این تخييد و ترجمة آن نقش كليدي دارد كه نویسنده موفق به طی این انتقال نمیشود؛و
از این رو ،به دليد عدم كاربست صحيح این قاعده و دستور بالغی ،قادر به انتقال هيچیک
از معانی اصلی به ذهن مخاطب نمیشود ،اراكه مصيلح «حجاب القلب» در فرهنگ دینی
عرب اینگونه شناخته شده است« :حجابٌ عن عالمِ الملکوت ..فإذا تخلّصَ [القلبُ] منه..إرتفع
الحجابُ بینَه و بین اللوح المحفوظ» (الغزالی .)1392 ،پس این معادلیابی الشواربی براي
مخاطب خویش به دليد عدم رعایت قوانين بالغی ،سردرگمی به همراه خواهد داشت .بهتر
بود مترجم با الهام از بيان قرآنی در داستان رسوایی و بيقراري زليخا در عشق یوسف از ماده
«شَغفَ» بهره می برد تا هر دو داللت مدنظر حافظ را ی جا به مخاطب آشنا به ادبيات قرآن
منتقد میكرد.
ترجمة پيشنهادي:
إذا رأ یتَ شََََ غَفَ ق ل بی فال تَ لُ م نی،

فالقلبُ  -الحمدهلل  -لم یَبقَ فی حجابِ األوهامِ
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ب -در بيت زیر زليخه به داللتهاي بيانی و دستوري متعدد در بيت توجه ن رده و معادلهاي
صحيحی براي آنها انتخاب ن رده است:
اشههک من رنگ شههفق یافت زبی مهري یار

طالع بی شهههفقت بين كه در این كار اه كرد
(حافظ :غزل )141

ترجمة زليخه:
دمََوعََی لََهََا ل ََونُ الََغََروبِ ل َِغََدرِهِ

فَأبصََِر ب حالی قاسََِیَ الق لبِ ماف عل
(زليخه :،غزل )141

در م انيسم ترجمه ،مهمترین گام پس از فهم معناي تحتاللفظی واژه ،توجه به بافت
كالم و جایگاه واژههاي بهكاررفته در آن است؛ بهگونهاي كه قواعد زبانی و دستوري كه
ایجادكننده معانی اضافی در كالم هستند ،مورد دقت قرار گرفته و از نظرگاه مترجم مغفول
نمانند .این بيت میتواند شاهد خوبی بر ترجمه ناپذیري كامد زیباییهاي داللتی و لفظی
یک شعر باشد .بيت مملو از ن ات معنایی ،بيانی و محسنات لفظی و معنوي است .تحسر و
توجع و ش وي ،تشبيه مركب و استعاره مصرحه و م نيه و ایهام تناسب و توریه و صنعت
تشخيص ،بخشی از هنرنمایی شاعر در این بيت است .ميان شفق و شفقت جناس اشتقاق
وجود دارد و از بیمهري دو معنی افاده میكند :ی ی ،نامهربانی و دیگري ،غياب و غروب
خورشيد .طالع هم كمابيش افاده دو معنی میكند:ی ی ،بخت و سرنوشت و دیگري ،اسم
فاعد از طلوع كه با ی ی از معانی مهر تناسب دارد (خرمشاهی .)1380،گالیة حافظ در این
بيت از قضا و قدر نامهربان است كه در نامهربانی یار ،اشمانش را اون شفق سرخ و خونبار
كرده است .در این بيت حافظ از قضا و قدر و بخت خویش ش ایت دارد در حالی كه مترجم
برداشت متفاوتی از آن داشته و فرض را ش ایت از دل بیرحم یار گرفته است.
مترجم در این بيت از اسلوب تعجب (أفعل بَِ) براي بيان معناي موردنظر خویش استفاده
كرده است .در حقيقت او سعی كرده از ظرفيت این قاعدد بالغی براي انتقال مفهوم بدعهدي
تقدیر به خواننده استفاده كند .این در حالی است كه در متن مبدأ ،این قاعدد دستوري
موردنظر نبوده و هيچ گاه حافظ ،بيان این ميلب به صورت تعجب را مدنظر نداشته است.
مراد حافظ از عبارت «طالع بیشفقت بين» بيان افسوس و تأسف خود از ماجراست و فعد امر
را براي این منظور استفاده كرده ،نه براي بيان تعجب .ن تة مهمتر در این موضوع آن است
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كه عبارت «أفعِل بَ» در قواعد نحو عربی ،معناي امر ندارد و تنها ظاهر آن شبيه فعد امر است.
از همين رو ،انتخاب معادل تعجبی براي ترجمة عبارت «طالع بیشفقت بين» صحيح به نظر
نمیرسد.
ترجمة پيشنهادي:
احمَرَّت دُموعی کَلَونِ ال شَفَقِ لِقَ ساو الحَبیب

فَان ظُر إ لی ما صَ َ نع بی ا ل قَدَرُ ا لقسَََی

ج -د ر بيت زیر زليخه ،معادالت صحيحی براي صفات و اساليب دستوري استفاده شده در
عبارات نداشته و موجب ایجاد نابرابري و نارسایی در ترجمه شده است:
نرگسههش عربده جوي و لبش افسههوس كنان

نيمه شهههب دوش به بالين من آمد بنشهههسهههت
(حافظ :غزل )26

ترجمة زليخه:
نرجسُ عینه یُعربدُ ،وشَََفَ تُهُ تن فُثُ السََِّحرَ،

جاءنی ،أمسِ ،موه ناً ،وجلس علی وسَََادتی
(زليخه :،غزل )26

در مصرع اول در عبارت «نرگسش عربده جوي» حافظ ابتدا در قالب استعارد مصرحه
اشم را به نرگس و بالفاصله در استعارد م نيه ،همان اشم را به یک بدمست عربدهكش
تشبيه می كند .در قسمت دوم همين مصراع ،لب محبوب در قالب استعارد م نيه یا مجاز
مفرد ،جایگزین خود محبوب میشود .كلمة افسوس نيز «دو معنی دارد -1 :حسرت ،دری ،
تأسف و  -2طنز ،تمسخر ،ریشخند» (خرمشاهی .)1380 ،البته با توجه به ابيات بعدي و سخنان
كنایهآميز محبوب در مذمت عاشق ،معنی دوم اولویت دارد.
دو صفتی كه در این بيت براي محبوب ذكر شده در واقع ادامه حاالت مستانة او در نيمه
شب است .حافظ درصدد است اوج سرمستی و خرابی محبوب را در آن شب به مخاطب
انتقال دهد ،اما مترجم در اثر بیتوجهی به سياق ابيات و تناسب معنایی صفات ،فعد «یُعربِد»
را بهصورت تحتاللفظی براي «عربدهكشی» انتخاب كرده است كه به تغيير بنيادین در داللت
بيت منجر شده و مخاطب را در فهم سرمستی محبوب داار سردرگمی كرده است .در حالی
كه عربده كشيدن در ادبيات عاشقانه ،كنایه از بدمستی و ستيزهجویی است كه با واژههایی
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همچون «الفاتک» و «الفاتن» تناسب داللتی بيشتر دارد .خياي دوم مترجم در ترجمة صفت
«افسوسكنان» است؛ زليخه با ت يه بر معلومات ذهنی خویش ،ترجمهاي معادل «افسون
كردن» میآورد و مخاطب عرب خویش را از درك داللت «مالمتگري محبوب بر بالين
عاشق در خواب» محروم كرده است.
ترجمة پيشنهادي« :بِنَرجِسَه الفاتنِ و شَفتیه الالئمۀ ،جاءَنی فی منتصف اللیل و جلس علی
وسادتی»

بحث و نتيجهگيري
ترجمه و نقد ترجمة اشعار حافظ با دو مش د جدي مواجه است :نخست تأویدپذیري شعر
حافظ به سبب اندالیگی معنایی و دوم ،ارخش داللتی واژهها و اصيالحاتی همچون
«زاهد» یا «رند» در زبان شعري حافظ نسبت به عصر خویش و پيش از خویش .تعدد شروح
شارحان از تعدد نگرش ایشان به شخصيت و نگاه حافظ نشأت میگيرد .برهمين اساس به
همان اندازه كه مترجم با فرهنگ جامعة ایرانی آن روز از ی سو و تف رات عارفانه و
ظرافتهاي روحی حافظ از دیگر سو ،بيگانه باشد ،احتمال خيا در فهم و انتقال دالالت شعر
حافظ در وي بيشتر خواهد شد .در پژوهش حاضر با بررسی ترجمة ابيات منتخب از دیوان
حاف ظ توسط دو مترجم عرب براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد ،نتایج زیر حاصد شد:
 غفلت یا ناآشنایی مترجمان با ارخش داللتی الفاظ و مصيلحات وارده در ابيات ،آسيبجدي به انتقال صحيح اف ار شاعر به مخاطب عربزبان زده است كه نمونة آن را در برگردان
واژد «رند» مشاهده میكنيم.
 تأثر مترجمان از فرهنگ عربی و ذهنيات خویش به بروز انحرافاتی در ترجمه منجر شدهاست ،همانند استفاده از ترجمة «خراباتُ المجوس» براي «خرابات مغان».
 عدم تقارب روحی ميان حافظ و مترجمان ،ایشان را در فهم مفاهيم اندالیه به اشتباه انداختهاست .به عنوان مثال ،فقدان روح عشقبازي و مرارتپذیري حافظ در مترجم موجب شده
است تا عبارت «بدست آرد دل ما را» را به «عاشق خویش كردن» تعبير كند.
 نگاه دینی و تف ر قرآنی حافظ نيز در مواردي در مترجمان مشاهده نمیشود كه همين امرموجب بروز خياهایی در درك مفاهيمی همچون «در ان ار ماندن» شده است.
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 از نتایج قابد توجه در بررسی ترجمههاي بررسی شده ،بهرهگيري از اصيالحات غيرمسبوقدر ادبيات قدیم و معاصر عرب است كه نشان از عدم آشنایی با زبان مبدأ دارد؛ همانند
استعمال «اُرسلُ إلیکَ الدعاءَ» براي فعد «دعا میفرستمت» توسط الشواربی و «بیّاعُ الزهد»
براي صفت «زهد فروش» توسط زليخه.
 ی ی دیگر از آسيب هاي برجسته در ترجمة مفاهيم اند الیه شعر حافظ ،معادلسازيناميلوب است كه گاه تا حد ترجمة تحتاللفظی و واژه به واژه تنزل مییابد؛ براي نمونه
صفت «ثقیل الروح» در فرهنگ عرب براي فرد پليد و نادان استفاده میشود كه زليخه آن را
براي «گرانجان» برگزیده است .در نمونة دیگر ،الشواربی براي جملة «اگر از پرده بيرون
شد» ،معادل «إذا خرج قلبی عن الحجاب» را انتخاب كرده است كه از نظر داللتی در مقابد
معادل فارسی خود قرار دارد.
 از دیگر نتایج بهدست آمده ،سييره تف ر استقالل بيت در ترجمة زليخه است .مترجم درمواردي به دليد عدم توجه به ابيات قبد و بعد و یا سایر غزلها به تحليد مستقد بيت و عناصر
آن پرداخته است كه این خيا در فهم داللت اصيالحاتی همانند «گرفتاري در بند زلف»
خودنمایی میكند؛ این در حالی است كه در صورت مراجعة مترجم به موارد متعدد مشابه با
این اصيالح در دیوان شاعر ،میتوانست از بروز خياهایی از این دست پيشگيري كند؛
همانند فرق ميان «اسير زندان» و «اسير دام عشق».
با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش و احصاء نقاط ضعف محتمد در ترجمة
اشعار حافظ و شعراي دیگر فارسیگو ،پيشنهادهاي زیر ارائه میشود:
 در ترجمة این دست از اشعار از مترجمان ایرانی آشنا با فرهنگ ایرانی و روحيات عرفانیو دینی شاعر بهره گرفته شود تا انتقال مفاهيم اندالیة گره خورده با فرهنگ این سرزمين با
كمترین خياهاي داللتی به مخاطب غيرایرانی انتقال یابد.
 مترجم هر دیوان باید قبد از اقدام به امر ترجمه با ميالعه دقيق و كلی دیوان ،تصهههویريجامع و مبسهههوط از اف ار ،نگرش ،دغدغهها و آمال شهههاعر را بهدسهههت آورد تا ميزان تأثير
تف رات فردي و ذهنيات خویش در ترجمة الفاظ و مصهههيلحات وارد در ابيات به كمترین
ميزان خود برسد.
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حدیدي ،جواد .)1393( .از سعدي تا آرگون (تأثير ادبيات فار سی در ادبيات فران سه) .چ  .3تهران:
مركز نشر دانشگاهی.
حسههنیجليليان ،محمدرضهها .)1393( .هنربيان رندانه حافظ(ابهام آفرینی در مقصههود از«آن گناه» در
بيتی از حافظ) .پژوهشهاي ادب عرفان (گوهریاب).70-49 ،)2( 8 ،
ختمیالهوري ،ابوالح سن عبدالرحمان .)1381( .شرح عرفانی غرلهاي حافظ ،بهت صحيح:بهاءالدین
خرمشاهی ،كورش منصوري و حسين مييعی امين .ج  .3چ  .4تهران :نشر قيره.
خرمشاهی ،بهاءالدین .)1380( .حافظ نامه .ج  1و  .2چ  .12تهران :انتشارات سروش.
خوان ساري ،جمال .)1366(.شرح بر غررالح م و دررال لم .محقق و م صحح :جمال الدین ح سينی
ارموي محدث .ج  .6چ  .4تهران :دانشگاه تهران.
رسهههولی ،حجت و عباسهههعلینژاد ،مریم .)1393( .تلقی ابراهيم امين الشهههواربی و محمد الفراتی من
الغزل الثامن لحافظ الشيرازي .كاوشنامه ادبيات تيبيقی دانشگاه رازي.144-99 ،)16( 4 ،
زریاب خویی ،عباس .)1395( .آیينه جام (شههرح مشهه الت دیوان حافظ) .چ  .2تهران :انتشههارات
علمی.
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زليخه ،علی عباس2000( .م) .مختارات من غزلیات من دیوان حافظ الشَََیرازی (مع الشَََروح و
التعلیقات .چ  .1دمشق :الهیئۀ العامۀ السوریه للکّتاب.

زینیوند ،تورج و الماسهههی ،عيا .)1391( .گزارشهههی از حافظ پژوهی در ادب عربی .نقد و ادبيات
تيبيقی دانش ده ادبيات و علوم انسانی دانشگاه رازي.59-45 ،)6( 2 ،
سوديب سنوي ،محمد .)1372( .شرح سودي برحافظ،ترجمة ع صمت ستارزاده .ج  .1چ  .7تهران:
انتشارات نگاه.
شعيري ،محمدبن محمد( .بی تا) .جامع األخبار (للشعيري) .چ  .1نجف :ميبعه الحيدریه
الشواربی ،ابراهيم امين2004( .م) .أغانی شيراز .ج  .1چ  .1تهران :فرهنگ مشرق زمين.
هههههههههههههههههههههههههه2009( .م) .أغانی الشيراز أو غزليات حافظ الشيرازي .ج  .2چ  .2قاهره :المركز
القومی للترجمه.
صفوي ،كوروش .)1371(.هفت گفتار دربارد ترجمه .چ  .1تهران :نشر مركز.
اليامی ،احمدصالح2013( .م) .من الترجمه إلی التأثير .چ  .1بيروت :منشور ضفاف.
عزیزي ،محمدرضا .)1393( .نقد وبررسی ترجمه غزليات حافظ به زبان عربی .زبان و ادبيات عربی،
.101-73 ،)11( 6
عنانی ،محمد1424( .م) .نظریه الترجمه الحدیثه .چ  .1مصر :الشركه المصریه العالميه للنشر.
غزالی طوسههی ،ابوحامد محمدبن محمد .)1392(.احياء علوم الدین .ج  .4چ  .8تهران :نشههرعلمی و
فرهنگی.
قهرمانی ،علی .) 1397( .بررسهههی سهههی بيت از ترجمه الشهههواربی از غزليات حافظ با روی رد زبان
شناختی .ميالعات ادبيات تيبيقی.225-251 ،)48( 12 ،
مجلسی ،محمدباقر1404( .ق) .بحاراالنوار .ج  .2بيروت :مؤسسة الوفاء.
معين ،محمد .)1350( .فرهنگ فارسی (معين).چ  .1تهران :انتشارات اميركبير.
هاشمی ،محمدرضا1995( .م) .مالحظاتی دربارد نقد ترجمه شعر .مترجم.86-93 ،)16( 4 ،
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