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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 multi-

layered 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 above-

mentioned 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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 حافظ عاراش تعریب در داللتی چندالیگی انتقال شناسیآسیب
 وردیم بررسی) کتفورد صوری تغییرات نظریة براساس

 (زلیخه عباس و الشواربی هایترجمه

 استادیار، گروه زبان و ادبیات عربي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، ایران  حسین محسني
  

 المللي امام خمیني)ره(، قزوین، ایراندکتری زبان و ادبیات عربي، دانشگاه بین امین شیخ باقری
  

 چکيده

اي پرنالش در عرصة ادبيات ها در ميان ملر، عرصهرجستة انتقال فرهنگترجمه به عنوان ی ی از ابزار ب
ی هاي اصلی و مجازي واژگان شعري و ناآشنایهاي متعدد معنایی بين داللتآید. وجود الیهشمار میتيبيقی به

وانندگان خ مترجمان با نرخش داللتی بين الفاظ و معانی وارده در ابيات، مانع از انتقال صحيح اف ار شاعر به
ن مفاهيم پفیر بودشود. در ميان شاعران پرآوازد ایرانی، ترجمة اشعار حافظ به سبب تأویردر متون شعري می
ی و باورهاي هاي فرهنگهاي ف ري، بایستهشدگی واژگانی، نيازمند دقت بيشتر مترجم در الیهموجود و بومی

مة مفاهيم شناسی ترجتحليلی به آسيب -فی دینی اوست. این پژوهش برآن است تا براساس شيود توصي
علی عباس »و « ابراهيم امين الشواربی»هاي عربی نندالیة واژگان و اصيالحات شعري حافظ در ترجمه

يق، هاي واژگانی و دستوري بپردازد. نتایج این تحقبراساس نظریة تغييرات صوري كتفورد در بتش« زليته
اصيالحات شعري حافظ دارد كه  امبرده در ترجمة مفاهيم نندالیهنشان از عدم موفقيت كامر مترجمان ن

 . ر اصلی این موضوع شناخته شده استهاي داللتی مصيلحات، عامغفلت از توجه به نرخش

 .زليته الشواربی، كتفورد، حافظ، نندالیگی، ها:کليدواژه
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 مقدمه
ش در ترین افزایش یا كاهبرگردان متنی از زبان مبدأ به زبان مقصد بدون كونک« ترجمه»

صورت و معناست. این تعریب دقيق است، اما صرفاً جنبة نظري دارد، زیرا هيچ پيامی را 
 (.6876توان بدون تغيير در صورت و معنا از زبانی به زبان دیگر منتقر كرد )صفوي، نمی

 تبدیرهاي واژگانی دیگر هاي واژگانی به نظامدر ترجمه، نظام»معتقد است:  6یاكوبسن
بان شود و مترجم نظام رمزگانی را در زشود، بل ه همواره پيامی به پيام دیگر تبدیر مینمی

(. بازسازي موفق این نظام رمزگونه بدون آشنایی 6515)عنانی، « كندخودش بازسازي می
 1كامر با شتصيت، رفتار و روان نویسنده مم ن نتواهد بود تا جایی كه براساس نظر نایدا

باید ملبس به شتصيت نویسندد اصلی از حيث رفتار، كالم و سبک كالمش باشد و  مترجم»
تواند حقيقت را روشن سازد و حتی از لحاظ باطن، روح و روان نيز مثر مؤلب تا آنجا كه می

باشد. همچنين او باید سوابق فرهنگی مؤلب و استعداد او را نيز داشته باشد تا بتواند همان 
 (.1868)اليامی، « نهد، برجا گفاردلی بر جا میلفتی را كه متن اص

وردار فردي برخمنحصربه هايمتن ادبی در ميان انواع متتلب متون نوشتاري از ویژگی
است. این دسته از متون، هنجارگریز بوده و در صورت ساخت و پرداخت صحيح این ویژگی 

د. از سوي دیگر، ماهيت توان متن برابر نهاد را در سيوح عالی قرار دادر ترجمه، می
نندالیگی موجود در متون ادبی، سبب تحمير ستتی و پيچيدگی مضاعفی بر فرآیند 

هاي متون شعري اي را به ترجمهخوانش و دریافت آن شده كه این موضوع، جایگاه ویژه
 بتشيده است. 
 ت.ها بوده اسعنوان ی ی از دو ركن اصلی ادبيات، همواره مورد اهتمام ملتشعر به
هایی همچون وزن، قافيه، خيال و عاطفه از شعر، كالمی ویژه ساخته و آن را ویژگی
دهنده شعر و آنچه به زبان دهد. از همين رو، همة عناصر تش يرتر از نثر قرار میپيچيده

را شود، فراتر از ستن عادي است؛ زیتصویر همچون تشبيه، مجاز، كنایه و استعاره ارائه می
شود و به همان اندازه كه با رانه درهم آميتته و با تجربة شاعرانه بيان میبا احساس شاع

كالم عادي متفاوت است، ترجمة آن نيز دشوار، پيچيده و در برخی موارد نامم ن است 
 (.6861بویه لنگرودي، )آل

                                                            
1- Jakobson, R. 

2- Nida, E. 
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هاي متون ادبی، ترجمة شعر از دشواري و پيچيدگی بيشتري برخوردار بوده در بين ترجمه
به  اند. برخی از آنانهشگران عرصة ترجمه، نظریات متتلفی را در این زمينه ارائه دادهو پژو

ناپفیر بودن شعر، تأكيد داشته و معتقدند در شعر، دلير ساختار خاد و ویژد شعر به ترجمه
د ها وجوفرم و محتوا به حدي با هم متحد و درهم تنيده هستند كه ام ان جدایی بين آن

توان ترجمه كرد و آن را شعر را نمی»گوید: ر رابيه با ترجمة شعر ننين میندارد. جاحظ د
به زبانی دیگر برگرداند. هرگاه شعر به زبان دیگري برگردانده شود، نابسامان شده، وزن و 

« ریزدیفرو م -هاي عاطفی و هنري شعرمایه-شود و جایگاه شگفتی آن زیبایی آن تباه می
 (.6619)جاحظ، 

هاي انجام شده در زمينة ترجمة شعر، پژوهشی است كه ترین پژوهشرجستهی ی از ب
اده انجام د« ترجمه شعر، هفت استراتژي و ارائه راه ار»در كتاب خود با عنوان  6اندرو لوفيفر

 و ميان هفت راهبرد ذیر در ترجمة شعر تمایز ایجاد كرده است:
ه و مترجم آواهاي متن شعر موجود در ترجمة آوایی: این نوع ترجمه، خالی از معنا بود -6

 كند.زبان مبدأ را در متن مقصد نيز بازآفرینی می
اللفظی(: این نوع از ترجمه براساس كلمات، استوار بوده كه ترجمة واژه به واژه )تحت -1

 برد.احساس و عاطفه موجود در شعر را از بين می
مبدأ است و جوهره و محتواي  ترجمة عروضی: این نوع ترجمه، بازآفرینی وزن شعر -8

 گيرد.گونه كه شایسته است در نظر نمیاصلی متن را آن
ترجمة شعر به نثر عادي: این نوع ترجمه، فاقد احساس موجود در متن شعري بوده و  -5

 ارزش ساختاري متن اصلی را ندارد.
يه زن و قافترجمة مسجع: در این نوع ترجمه، مترجم دنار دوگانگی در رعایت انع اس و -9

 شود. از این نوع ترجمه به عنوان ترجمة كاری اتوري تعبير شده است.در ترجمه می
اما به  رو بوده،هاي سب ی روبهقافيه(: این نوع از ترجمه با دشورايترجمة آزاد )شعر بی -1

 اي باالتري نسبت به اقسام دیگردلير دارا بودن مباحث زبانی و محتوایی از ارزش ترجمه
 رجمه برخوردار است.ت
ترجمة تأویلی و دگرگونی )تفسيري(: در این قسم از ترجمه، متن برگردان، جوهر و  -7

(. لوفيفر در 1868یابد )اليامی، مضمون متن اصلی را دارا است، اما فرم و قالب آن تغيير می

                                                            
1- Lefever, A. 
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اي هتواند جنبهشناختی میهاي زبانرسد كه توجه به ویژگینهایت به این نتيجه می
زیباشناختی زبانی شعر را در زبان مقصد بازآرایی كرده و در كنار ترجمة تأویلی و دگرگونی 

 شعر مبدأ به محصولی موفق و قابر قبول برسد.
آید؛ زبان شعري شمار میهاي اصلی آن بهتوجه به تأویر در ترجمة اشعار از دشواري

گزینی دقيق و قابر قبول براي مترجم هاي معنایی است كه این امر، كار واژهمملو از ظرافت
را  هایی غير از زبان اصلی شعركند، نراكه زبان مقصد، ویژگیرا به امري دشوار تبدیر می

و  هاي زبانیهاي دو زبان از یک سو و ایجاز، صورخيال و دیگر ویژگیتفاوت»دربر دارد. 
يش با رجمة شعر نيز كم و بكند. منتقد تمعنایی شعر از سوي دیگر، ترجمة شعر را دشوار می

رو بوده است. او باید بتواند رو است كه مترجم شعر با آن روبههایی روبههمان دشواري
درستی درك كند و بتواند دربارد دالیر احتمالی مترجم در ظرایب معنایی و زبانی شعر را به

د جم از ميان ننانتتاب كلمه یا ساختار خاد، داوري كند. او باید از خود بپرسد نرا متر
 (.6669)هاشمی، « واژه یا ساختار، یک واژه یا ساختار خاد را برگزیده است

ان دوستحافظ شيرازي به عنوان یک شاعر ممتاز و جهانی، مورد توجه متف ران و ادب
استفاده از اصيالحات عرفانی »فراوانی در سایر كشورها و از جمله جهان عرب بوده است. 

دهندد نی، خرقه، می و... در اشعار شاعرانی نون البياتی و سيدقيب نشاناز جمله عشق آسما
اي هنفوذ و تأ ير اندیشه حافظ در ادبيات معاصر عربی است و این امر باعث آفرینش مضمون

 (.6868وند، )زینی« نوینی در این ادب شده است
ا و هاز زبان جفابيت ادبی و محتوایی اشعار حافظ موجب آن شد تا مترجمان پرشماري

هایی از آن روي هاي متتلب جهان به ترجمة دیوان وي به صورت كلی یا گزیدهگویش
توان به ترجمة منثور هاي دیوان حافظ به زبان عربی میترین ترجمهآورند. از جمله مهم

تگی اشاره كرد كه به لحاظ برجس« علی عباس زليته»و ترجمة منظوم « ابراهيم امين الشواربی»
قبوليت عمده، نزد پژوهشگران عرب و غيرعرب از جایگاه ممتازي برخوردار هستند. و م

كوشد نقش نندالیه بودن واژگان و اصيالحات مقالة حاضر با انتتاب این دو ترجمه می
 شعر و تأ ير آن بر دشواري امر ترجمه را به صورت تيبيقی نشان دهد.

ان نامبرده تا نه اندازه در این پژوهش درصدد است مشتص كند كه نتست، مترجم
هاي يبترین آساند؟ دوم، مهممعرفی دقيق و شایسته اف ار و زبان شعري حافظ موفق بوده
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موجود در عمل رد مترجمان نسبت به انتقال نندالیگی داللتی و نرخش معنایی در 
 ها هستند؟كدام 6مصيلحات وارده در اشعار حافظ براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد

 . پيشينۀ پژوهش1

 هاي عرب و فارسجهانی بودن شتصيت حافظ از یک سو و تقارب فرهنگی و لغوي ملت
 هاي این شاعر ممتاز اقدام كنند واز سوي دیگر، موجب شده تا افراد متعددي به تعریب غزل

ها شده است كه در قالب مقاله یا كتاب این موضوع، موجب پيدایش نقدهایی بر این ترجمه
ه هایی كه در زمينترین پژوهشاز جمله مهمهاي دانشگاهی صورت گرفته است. ژوهشیا پ

موري نامة تيتوان به پایاننقد و بررسی ترجمة اشعار حافظ به زبان عربی انجام شده، می
اره اش« تلقی الشواربی عن اشعار حافظ الشیرازی )عشرین غزالً نموذجاً(»( با عنوان 6861)

 ست.ترجمة الشواربی به نالش كشيده شده ا« دریافت»نامه با توجه به نظریة كرد. در این پایان
نقد و نظر، ترجمة دیوان حافظ به زبان عربی اغانی »( در مقالة خود با عنوان 6839حسينی )
 ، ترجمة دیوان حافظ را بررسی كرده است.«شيرازي

رجمة هشت ت« ان عربینقد و بررسی ترجمة غزليات حافظ به زب»( در مقالة 6865عزیزي )
اي از غزليات حافظ به زبان عربی گردآوري و سپس معرفی كرده موجود از تمام یا گزیده

 است.
دریافت ابراهيم الشواربی و محمدفراتی از »( در مقالة 6869نژاد )رسولی و عباسعلی
 اند.هاي خود را از هشتمين غزل حافظ ارائه كردهبرداشت« هشتمين غزل حافظ

بيت از ترجمة الشواربی از غزليات حافظ با روی رد  88بررسی »( در مقالة 6867ی )قهرمان
 بيت از ترجمه را مورد نقد و بررسی قرار داده است. 88با روی رد زبان شناختی « شناختیزبان

پژوهش حاضر براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد، ترجمة برخی از ابيات حافظ را به 
رجم شاخص این ا ر مورد بررسی و تحلير قرار داده است. دلير صورت منتتب از دو مت

انتتاب این ابيات از آن سبب است كه این ابيات، تناسب بيشتري با هد  پژوهش داشته و 
سازد، توجه به نندالیگی ها متمایز میهایی كه این كار با سایر پژوهشاز جمله ویژگی

ات ها و مصيلحهترین ن ات مربوط به واژهممعنایی در اشعار حافظ است. در این بررسی، م
شود بيت براساس شروح بيان شده و سپس عمل رد مترجم در انتقال این مفاهيم بررسی می

                                                            
1- The Theory of Catford Formal Change 
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شود. این در حالی است كه در هيچ یک و در نهایت ترجمة پيشنهادي نگارندگان ارائه می
 ئه نشده و تنها به نقدهاي پيشين، ترجمة صحيح از ابيات شعري ارااز ميالعات و پژوهش

 نظري ترجمه بسنده شده است.
 

 . مباني نظري4
 . چندالیگي معنایي در شعر حافظ4-1

غ است. ابهام فار« ابهام»یا همان « نندالیگی در معنا»هاي خاد اشعار حافظ ی ی از ویژگی
دگانه نتواند با ارائه القائات دوگانه یا ناز مفهوم سنتی خویش در كنار غموض معنایی، می

پژوهان، وجود شمار آید. در نگاه ادببه« توسع معنایی»به متاطب، ابزار مهمی در ایجاد 
اي گونههآید بشمار میتفاسير نندگونه در اشعار حافظ به ویژه غزليات او، ویژگی مهمی به

 نتنيدن معانی در یک بيت و ایجاد ابهام در معنی از بارزتری»كه برخی از ادیبان معتقدند: 
 (.6868)حسنی جليليان، « توان آن را هنر بيان رندانه ناميدهنرهاي حافظ است كه می

ترین مش الت برگردان دیوان حافظ به زبان و بار فرهنگی شعر حافظ همواره ی ی از مهم
بار فرهنگی برخی از اشعار اوست كه از اشارات ادبی و آیات قرآنی و »ها است. دیگر زبان

اي كه هر مترجمی گونهمفهبی و گاه روایات فرهنگ عامه آكنده است بهاخبار و احادیث 
ه این ن ات گاه كها باید پيشاپيش به توضيح ن ات بسياري بپردازد و آنبراي ترجمة آن

 (.6868)حدیدي، « ماندتوضيح داده شد، باز ابهام اشعار برجاي می

 چند الیه بودن داللت در کالم ادبي .4-4
صلی تمایز بين كالم ادبی با ستن غيرادبی در مسألة داللت نهفته است. داللت ی ی از نقاط ا

در كالم عادي، بدون واسيه و مستقيم است، حال آن ه در كالم ادبی، داللت داراي واسيه 
، تک تر، علت آن ه كالم عاديو ابهام بوده و به تعبير فنی، نندالیه است. به عبارت دقيق

در گفتمان عادي و روزمره، تک معنا بوده،  -لفظ–است كه واژه  شود، آنالیه خوانده می
اما همين واژه مم ن است در زبان ادبی، نندین معنا داشته باشد كه در برخی موارد، این 

هاي معنایی همچون استعاره، كنایه، اي از آرایهمعانی، رابية متضادي با هم دارند. بتش عمده
و تلفيق نندین معنا است كه باعث ایجاد نندالیگی در مجاز، تمثير و رمز، حاصر تداخر 

دارد تا با گریز (. در حقيقت كالم ادبی، مترجم را وامی6868شود )فتوحی،داللت معنایی می
از زبان معهود به فرآیند كشب معناي غيرمعهود سوق یابد و غفلت از سير این فرآیند در 
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عدم انتقال صحيح معانی مورد نظر  روند ترجمه، منجر به خياي كشب از سوي مترجم و
 شود.مؤلب به خواننده می

 . نظریۀ کتفورد در حوزۀ ترجمه4-7
ة هاي نندالیدر ميان اندیشمندان حوزد ترجمه، كتفورد روی ردي خاد به موضوع داللت

ودن شناسی اوست. براساس نظریة كتفورد، ی سان بمتن ادبی دارد كه برگرفته از اصول زبان
آور نيست، بل ه مهم آن است كه با ن مقصد در ترجمه با اجزاي زبان مبدأ الزاماجزاي زبا

سيوح متتلب 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 

ز تغيير صوري در جمله اعتقاد دارد: تغييرات صوري در سيح واژگان باشد. وي به دو گونه ا
یابی دستوري(. عمده هاي دستوري )معادلیابی واژگانی( و تغييرات صوري مقوله)معادل

هاي مقولة دستوري اختصاد دارد كه به طور كلی در نهار تحلير كتفورد به دگرگونی
ري )مم ن است فعر در نقش اسم ترجمه تغييرات ساختا -6شوند: بندي میدسته، طبقه

تغييرات طبقات دستوري )براي یک نقش دستوري در زبان مبدأ، نقش دستوري  -1شود(، 
تغييرات صوري واحد )مستلزم تغيير در ترتيب  -8دیگري در زبان مقصد جایگزین شود(، 

بان از ز گيرد كه ساختار هر دوزبانی )هنگامی صورت میتغييرات صوري درون -5است( و 
ار كها را در تمام موارد به جاي ی دیگر بهتوان آنلحاظ صوري شبيه ی دیگر باشند، اما نمی

 برد(.
تواند در نظرگاه كتفورد، ترجمه نيازمند اعمال تغييرات است و تعدیر ن ردن ترجمه، می

ل اباعث ایجاد خياهاي متعددي در دریافت پيام متن شود. این تعدیر در هر زبانی، اش 
هاي ی در زبانهاي زبانگيرد و یک مترجم نيز باید با این تعدیرفردي میمتتلفی و منحصربه

 (.6863مبدأ و مقصد آشنایی داشته باشد )ایازي و ولوي، 
عربی  خياي مترجمان پژوهش حاضر با استناد به نظریة كتفورد، سعی كرده تا جایگاه

هم هاي عملی، فم نظریة حاضر در نمونهشعر حافظ را كن اش كرده و با كاربست مفاهي
 پژوهان قرار دهد.صحيحی را از روی رد این نظریه در زمينة ترجمه در اختيار ادب
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 . ترجمۀ الشواربي7
( ادیب مصري و استاد زبان و ادبيات دانشگاه فؤاد اول 6618-6686ابراهيم امين الشواربی )

د حافظ شيرازي را براي نتستين بار به الدین محمميالدي دیوان شمس 6655مصر در سال 
زبان عربی ترجمه كرد. او رشتة زبان و ادبيات فارسی را در مصر و انگلستان خوانده و سپس 
براي ت مير زبان فارسی به ایران آمد و اقدام به تأليب دو كتاب درخصود حافظ كرد: 

است « اء و الغزل فی ایرانحافظ الشيرازي شاعر الغن»و دیگري « أغانی شيراز»اولين آن كتاب 
ميالدي در دانشگاه فؤاد اول مصر از  6658كه در حقيقت رسالة دكتري اوست. وي در سال 

(. نستة 6868قاهره به ناپ رسيد )رسولی، « المعار »آن دفاع كرد و سال بعد در انتشارات 
الی حيم خلتمورد اعتماد ابراهيم امين الشواربی در ترجمة دیوان حافظ، نستة سيد عبدالر

 -هاي خلتالی، قزوینیها را براساس نستهغزل را ترجمه كرده و شماره غزل 561است. وي 
ه هاي خاصی تنظيم و بهاي ناپی استانبول و هند در جدولغنی، بوالق، بروكهوس و نسته

مة كند. این ترجمنظور اجتناب از سردرگمی متاطب، ميلع غزل را نيز به فارسی ذكر می
 به ترجمة مادر معرو  است. الشواربی

الشواربی 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 

ي پا فراتر دترجيح داده و گاه ننان تحت تأ ير شعر حافظ قرار گرفته است كه نانار از نثر عا
(. شعر حافظ در 6867غزل را به شعر یا نثر مسجع ترجمه كرده است )قهرمانی،  16نهاده و 

ر غزليات رسد تنها ترجمة منثور از كشود و به نظر میفرآیند این ترجمه به نثر عربی تبدیر می
ی رعایت بها در عرحافظ به زبان عربی، ترجمة ابراهيم الشواربی باشد. اجزا و ترتيب جمله

سو با ها همگيرد،  بل ه جملهشوند و اسم در برابر اسم و حر  در برابر حر  قرار نمینمی
یابند. بنابراین، شعر حافظ در این ترجمه تا حدود زیادي، زبان ساختار نحو عربی قوام می

 (. 6868دهد )عزیزي، استعاري و كالسيک شده و تأ ير خود را از دست می
د و بررسی برخی از ابيات ترجمه شده توسط الشواربی خواهيم پرداخت و در ادامه به نق

 به مواردي از نندالیگی و ابهامی كه توسط مترجم نادیده گرفته شده، اشاره خواهيم كرد.
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 . علي عباس زليخه2
ميالدي در شهر سلميه از توابع حماد سوریه متولد شد. او  6697علی عباس زليته در سال 

صص پزش ی، هم اكنون به شغر تدریس در دانشگاه تشرین اشتغال دارد. كتاب عالوه بر تت
حاصر تالش علی عباس زليته است. وي در این كتاب « غزلیات مختار  من دیوان حافظ»

ها را ارائه داده است. او اغلب ابيات را غزل را انتتاب و به صورت منظوم، ترجمة آن 668
ند. كاي از موارد نيز شرح متتصري ارائه میو در پاره دوباره در بتش پاورقی ترجمه كرده

 غنی دیوان حافظ است. -اساس كار وي در این ترجمه، نسته قزوینی
یژه وهاي غنایی در شعر فارسی بهاي از تصاویر و نغمهانگيزه او از این ترجمه، وجود گونه

ه آن ادب عربی، بسيار بدر شعر حافظ است كه در ادبيات عربی وجود نداشته و به نوعی شعر 
ایی هاي اروپغنایی نيازمند است. مترجم پس از بررسی اشعار حافظ در زبان عربی و زبان

ویرهاي ها، تصیک از این ترجمهرسد كه هيچهمچون انگليسی و فرانسوي به این نتيجه می
 اي او آسمانیهنوازد؛ زیرا نغمههاي او را نمیكند و نغمهانگيز شعر حافظ را ترسيم نمیدل

واحد ترجمه در نگاه او جمله بوده نه واژه و روی رد او در (. »1888است نه زمينی )زليته، 
اللفظی است، اما در بسياري از مواقع پایبند این اصر نيست، بل ه این ترجمه نيز لغوي و تحت

(. 6868 ،)عزیزي« پردازدبه ترجمة ضمنی و ذوقی یا حف  و تغيير مفاهيم در ابيات نيز می
با این وجود، وي در موارد متعددي از رمزگشایی و انتقال آن به متاطب عرب، موفق عمر 

 ن رده است. 

 1. نقد ترجمۀ الشواربي و زليخه براساس نظریۀ کتفورد5
 یابي واژگان، عبارات و اصطالحات. معادل5-1

 يح مورد فهمرا به صورت صح« دل به دست آوردن»در بيت زیر الشواربی، عبارت  -الب
 ترجمه كرده است:« عاشق خویش كردن»قرار نداده و آن را 

 اگر آن ترك شههيرازي بدسههت آرد دل ما را 
 

 بهه خهال هندویش بتشهههم سهههمرقند و بتارا را   
 

 (8)حافظ: غزل 

                                                            
ی ی براساس نسته خلتالهاي الشواربغنی و شماره ترجمه -هاي فارسی براساس نسته قزوینی. در این بتش شمارد غزل6

 است همچنين شمارد غزل ابيات ترجمه شدد علی عباس زليته با نسته مورداستفاده در این پژوهش ميابقت دارد.
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 نلَو أنّ ذلکَ الترکیَّ الشیرازیَّ یَأخذُ قُلوبَنا بإشار ٍ واحد ٍ مِن یَدِه، فإنّنی مِ»ترجمه الشواربی: 
 «  أجلِ خَالِهِ األسودِ أَهِبُهُ سَمرقندَ و بُخارا

 (8)الشورابی: غزل 

ها، از سپاهيان هالكو عدد زیادي در شيراز بنا به قول بعضی از شيرازي»ترك شيرازي 
 ها ترك شيراز گفتنرو، به اوالد آناند؛ از همينتوطّن جسته و در آنجا توليد نسر نموده

شاید «! غالم و بنده»، «سياه»نيز داراي دو معنی است: « هندو» (.6871)سودي،  «صحيح است
 (.6838مراد حافظ مبالغه در احترام بوده؛ یعنی نه به خال او، بل ه به خال غالم او )خرمشاهی،

، متاطبان عرب زبان را در درك مفهوم موردنظر حافظ «ترك شيرازي»ترجمة لفظ به لفظ 
 نيز در بيت فارسی وجود ندارد. « إشار  واحد  من یدهب»كند. عبارت رو میبا مش ر روبه

ت اس« دل به دست آوردن»اي در این بيت، فهم نادرست مترجم از بارزترین خياي ترجمه
ترجمه كرده كه در ادبيات عاشقانه عربی شایع است. در « عاشق خویش كردن»كه آن را 

ي خویش كند، اما همة تمنانگاه شواربی، حافظ درصدد این است كه محبوب را ساكن قلب 
 است:« توجه»حافظ 

 من كهه بهاشههم كهه بر آن خهاطر عاطر گفرم    
 

 كنی اي خههاك درت تههاج سهههرمههها میليب 
 

 (813)حافظ: غزل 

هاي ابيات داراي مضامين دلداري یا دل به دست آوردن در دیوان كمی تأمر در داللت
 د:كنحافظ، التماس جان اه وي را در توجه معشوق هویدا می

 امام زان طرّه تها من بوده گفتم گره نگشههوده
 

 ام تهها بهها تو طرّاري كنههد گهفهتهها مههنش فرموده   
 

 ( 666)حافظ: غزل 

 گيرد:التماسی كه هرگز رنگ نااميدي نمی

 دلبر كه جان فرسههود از او، كام دلم نگشههود از او
 

 نوميهد نتوان بود از و، بهاشهههد كه دلداري كند    
 

 (666)حفاظ: غزل 
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ر آن اگ»این، مفهوم بيت همان است كه در شروح متتلب به آن اشاره شده است: بنابر
محبوبة شيرازي نسبت به ما ليب و مرحمت داشته و حال ما را رعایت كند به خال سياهش، 

 (.6871)سودي، « سمرقند و بتارا را خواهم بتشيد

 ترجمة پيشنهادي:
 ۀُیرازیإن عطفرت إلینرا تلک الحسررناءُ الشرر   

 

 لوَشررمَتِها السررَّوداءِ سررمرقندَ و بُخارَا   برَذلرتُ   
 

را به درستی تشتيص نداده و براي اصيالح « مرحله»در بيت زیر الشورابی معناي واژد  -ب
 كه معادل صحيحی در زبان عربی انتتاب ن رده است. « فرستمتدعا می»

 در راه عشههق مهرحلهة قرب و بعهد نيسهههت    
 

 فرسهههتمههتبهيهنهمههت عههيههان و دعهها و می   مهی  
 

 (68افظ: غزل )ح
 ترجمه الشواربی:

 البُعدِ مَراحِرِ القُربِ وَ نَيالعِشقِ، ال فَرقَ بَ قِیطَر یوَ ف

 الدُّعاءَ وَ الضَّراعَةَ کَيو أُرسِرُ إل اناًيوَ أنا أراكَ عَ
 (88)الشورابی: غزل 

در این بيت مقصود از مرحله، مرتبه نيست بل ه مسافت است. یعنی در فاصله ميان عاشق 
رو محبوب همواره در برابر دیدگان عشوق، دوري یا نزدی ی مسافت، معنی ندارد. از همينو م

ير دعاي خ»نيز به معنی « فرستمتدعا می»شاعر، حاضر و مشمول دعاي خير اوست. اصيالح 
 و او را دعا كردن است.« را به سوي كسی روانه كردن

« مرحله»هاي داللتی كلمة ة الیهآید، مترجم متوجگونه كه از ترجمة بيت به دست میآن
گزینش معادل مناسب عربی و انتقال الیة اصلی، عمل رد موفقی نداشته و بوده است، اما در 
یا منزل استفاده ن رده است. از دیگر ن ات قابر اشاره در این ترجمه،  مسافۀاز كلماتی مانند 

؛ نه «رسدمعادل خوبی به نظر نمی است كه« أُرسِلُ إلیکَ الدُّعاءَ»استفاده مترجم از عبارت 
ه است رسد مترجم نتوانستآن ه در زبان عربی، این اصيالح كاربرد زیادي ندارد و به نظر می

از عهدد انتقال متناسب روح مفهوم با كالم عرب برآید؛ این موضوع از آن سبب است كه 
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ند بين فرهنگ ل ه باید سعی كیابی براي كلمات بپردازد، بمترجم نباید صرفاً به امر جایگزین
 و آداب و رسوم زبان مبدأ و مفاهيم كالمی زبان مقصد، هماهنگی ایجاد كند.

فی مَسلکِ العِشقِ ال فرقَ بَینَ المَنزلِ القَریبِ والبَعیدِ، فإنّی أراکَ دائِماً عَیاناً »ترجمة پيشنهادي: 
 «و أدعو لَکَ دعاءً

 غفلت ورزیده و« در ان ار بماند»داللت عبارت در این بيت الشورابی از نندالیگی  -ج
 ترجمه صحيحی به دست نداده است:

ند   اریه هر كهه شهههد محرم دل در حرم     بمها
 

 كههار نههدانسههههت در ان ههار بمههانههد نیوآن ههه ا 
 

 (673)حافظ: غزل 
 کلُّ من أضحی مَحرماً ألسرار القلب، بَقِیَ فی حرمِ الحبیبِ  و أمّا مَن جَهِل»ترجمه الشواربی: 

 « المعرفۀ بهذا األمر، فقد أنکَرهُ الحبیبُ
 (613: غزل یالشوراب)

خود  هايگزینیخوبی است بر این ه به همان اندازه كه حافظ در واژهاین بيت نشانه 
متوجة معار  دینی بوده، الشواربی نسبت به این بعد داللتی، غفلت ورزیده است. بيت حافظ 

دد رسد حافظ درصتا(. به نظر میاست )شعيري، بی« اهللِ القلبُ حَرَمُ»ناظر به روایت مشهور 
راه رسيدن به معرفت الهی، اهر دل بودن یا همان خودشناسی باشد كه »بيان این است كه 

(. با این توصيب، الشواربی در فهم 6585)مجلسی، « مَن عَر َ نفسَه فقد عر َ ربَّهفرمودند: 
ه به معنی عدم رسيدن ب« در ان ار ماندن»؛ زیرا آخرین كلمات مصراع دوم به خيا رفته است

 ایمان و معرفت و توقب در مقام تردید است، نه آن نيزي 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

هاي متعدد برخی عبارات توجه ن رده و معناي اول متبادر به ه در بيت زیر به داللتزليت -د
 كار گرفته است:ذهن را در ترجمه به
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 منههال  پریشهههانی از زلفش بهنهد   انهدر  دل اي
 

 بایدش تحمهر  افتهد،  دام بهه  نون زیرك مرغ 
 

                                         (                                                    171)حافظ: غزل 

متاطب حافظ در این بيت، قلبی است كه نون اسير دربند، گرفتار عشق محبوب است. 
رع دوم خواند و در مصشاعر در مصرع اول، قلبِ گرفتار بند زلب یار را به ش يبایی فرا می

رغ زیرك آورد كه مدر قالب استينا  بيانی، شاهدي براي ا بات درستی نصيحت خویش می
تر دهسازد و خویش را آزرتر نمیبند خویش را مح م -با تقالي بيجا-وقتی در دام بيفتد 

 گرداند.نمی

 ترجمة زليته:
 شررَعرِهِ  حَبرَائررلِ  فری  صررَبرراً  قرَلربُ   أیرا 

 

 فرترحمررَّل   الشرربراک  فری  أسرریرراً  وَقرَعرتَ   
 

 (171)زليته: غزل 

ناسب ت حبائلبر قبولی دارد، نراكه واژد گزینی براي زلب، عمل رد قامترجم در واژه

ن در انتقال مفهوم دام و بند دارد. نقد اصلی در ای تجاعیدیا  غدائرداللتی بيشتري نسبت به 
پفیري حافظ در راه عشق است. بازي و مرارتترجمه، مربوط به عدم انع اس روح عشق

نشان از  «تحمر كردن»براي « لتَحَمّ»و فعر « در بند»براي « أسیر»جایی كه استفاده از كلمه 
 جاي حاالتعدم تسلط كافی وي بر اندیشه حافظ دارد. خواننده در ترجمة مصراع دوم به

ند؛ در كعاشقانة حافظ در تحمر ستتی عشق، فضایی ناگوار از این اسارت را استنباط می
 ناشدنی:انيست، بل ه منزلگهی شيرین و جد« اسارت»حالی كه گرفتاري در زلب براي حافظ 

 او  زلب نين به رفههت من گرد هرزه دل تها 
 

 كنههدنههمههی وطهن  عهزم  خهود  دراز سهههفهر  زان 
 

 (661)حافظ: غزل 

 و توصية دل دربند به ش يبایی نيز بيشتر بشارتی هنرمندانه است تا نصيحتی دلسوزانه:

 دیههدي مرا دل ار زلههب سههر آن بههر صههبهها
 

 دارد نگههه جهها كههه بههگههویههش لههيههب روي ز 
 

 (611)حافظ: غزل 
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 ترجمة پيشنهادي:
 أیا قلبُ المقیّدُ بحبائلِ شَعرِهِ، ال تَشکُ من قَلَقٍ

 إنَّ الطَّائرَ الذَّکیَّ إذا وَقَعَ فی الفخِّ فَلیَصطَبِر
 
ظ، در زبان شعري حاف« می»و « خرابات»در بيت زیر، الشورابی از كاركرد عارفانة دو واژد  -هه

بر ترجمة واژگان افزوده و معادل صحيحی به  غفلت ورزیده و زمينة ذهنی عربی خود را
 دست نداده است:

 بههيههنههممههی خههدا نههور مههغههان خههرابههات در
 

 !بينممی زكجها  نوري نهه  كهه  بين عجهب  این 
 

 (897)حافظ: غزل  
المَجوسِ نورَ اهللِ! فانظر: کیف تیسرَّت لی رؤیتُه..؟ « خراباتِ»إنی أشاهدُ فی »ترجمة الشواربی: 
 «الذی أراهُ..؟ و ما أعجبَ النورَ

 (875)الشورابی: غزل 

ها اصيالحات و مانند آن« زاهد»، «رند»، «پير مغان»، «دیر مغان»، «خرابات مغان»هاي واژه
متصود حافظ هستند كه از نظر معنا و داللت جانبی، نرخش قابر توجهی نسبت به عصر 

اد زاهد تا مرز تض خویش و پيشتر از آن پيدا كرده است كه این نرخش در كلماتی همچون
افظ، هاي حرو، عدم توجه به تغيير داللتی این مصيلحات در سرودهرود؛ از ایننيز پيش می

 رو خواهد كرد.مترجم و شارح این اشعار را با خياهاي زیادي روبه
در فرهنگ ایرانی حافظ، مقام وصر و اتصال است، نراكه واصر باهلل از « خرابات مغان»

: ذیر خرابات(. خرمشاهی در البالي معانی كه براي 6898است )معين، باده وحدت سرمست 
خرابات ذكر كرده آن را از صر  معناي شراب خانه خارج ساخته و به سمت مفاهيم صوفيه 

خراب شدن صفات بشریه و فانی شدن »سوق داده است. وي معتقد است خرابات اشاره به 
 اختيار صادراست كه از او معار  الهيه بیوجود جسمانی و روحانی و خراباتی، مرد كامر 

 (.6838)خرمشاهی، « شودمی
در زبان شعري حافظ و پيش « می»و « خرابات»غفلت مترجم از كاركرد عارفانة دو واژد 

، وي را به اضافه كردن این واژه به ترجمة «مجوس»زمينة ذهن عربی وي در رابيه با واژد 
، «زاهد»، «شيخ»عرب را در فهم طعنه حافظ به خویش سوق داده است كه فهم خوانندد 
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« لخلعاءحانَۀ ا»كند. بنابراین، شاید بهتر بود از اصيالح دنار مش ر می« خانقاه»و « صومعه»
 شد تا مفهوم صوفيانة موردنظر حافظ به متاطب انتقال یابد.استفاده می

اعر در بيت فتی شالبته وي عالوه بر اشتباه در فهم داللت خرابات در تشتيص منشأ شگ
اي دهد كه ام ان رؤیت آن برنيز به خيا رفته است. وي تعجب حافظ را به نوري نسبت می

ود شحافظ فراهم آمده است در حالی كه با كمی تأمر در مصراع دوم به روشنی فهميده می
 آرایش خرابات وتعجب و شگفتی حافظ به تضاد ظاهري موجود ميان م ان ساده و بی

گردد. بر این اساس، آنچه از ترجمة الشواربی پرعظمت خداوند در آن برمی درخشش نور
شود این است كه مترجم روحية تزویرستيزي حافظ را در این بيت از این بيت استفاده می

 مورد فهم قرار نداده است.

ذِه شاهَدَتی نوراً بِهنورَ اهللِ! یا لَلعَجَبِ مِن مُ« حَانۀِ الخُلَعاءِ»إنّی أشَاهدُ فی »ترجمة پيشنهادي: 
 «األوصَا ِ فِی مِثل ذاکَ المَکانِ!

ون پوشی كرده یا معادالتی افزها نشمدر بيت زیر مترجم از اتيان معادل براي برخی واژه - 
 بر وجه صحيح آن آورده كه سبب اخالل در فهم متاطب شده است:

 بگهفشهههت  جهان  گران زههدفروشهههان  نوبهه 
 

 پيداسهههت رندان كردن طرب و رنههدي وقههت 
 

 (18)حافظ: غزل 
 ترجمة زليته:

 نوبتررُهُ مضرررت الروح ثقیرلُ  الزهردِ  برَیرَّاعُ  
 

 طَرَبررا وارقُ  والعررَب واسررکررَر فرراشرررَب 
 

 (18)زليته: غزل 

رند از »هاي پراستعاره است. هاي پركاربرد در اشعار حافظ و از واژهاز جمله واژه« رند»
(. 6819 )كيهان فرهنگی،« آیداهلل به حساب مینظر حافظ انسان برتر )كامر( بل ه از اولياء

دهد، این واژه اعتراض شاعرانة حافظ تأمر اندك در بسامد واژد رند در دیوان شاعر نشان می
. مداري در عصر وي استنسبت به تمامی معيارها و تف رات مزوّرانه ناس ان و مدعيان دین

نااميدي از زهد مزوّرانه و ورود به توان به را نيز می« وقت رندي و طرب»بر همين اساس 
در مصرع  «گران»گيري از واژد سلک دینداري متلصانه قلمداد كرد. شاعر در این بيت با بهره
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در مصرع دوم، شادمانی خویش را از پایان دورد تلخ زهدفروشی و ریا و آغاز « طرب»اول و 
 كند.دورد خلود و ی رنگی ابراز می

اند هم به معناي افراد برخوردار از جایگاه رفيع اجتماعی تونيز می« گران جان»صفت 
باشد و هم به معناي كسانی كه همنشينی و معاشرت با ایشان ستت است. در این ترجمه نند 

سازي، او را به استعمال قسم خيا قابر توجه است: اول این ه تالش مترجم براي معادل
ر عرب سوق داده است؛ ظاهراً اصيالح هاي نامألو  در زبان و فرهنگ قدیم و معاصواژه
قبر از زليته و بعد از « زهدفروش»به عنوان ترجمة واژه به واژد « الزهدبائع»یا « بَیّاع الزهد»

وي هرگز در زبان عربی كاربرد نداشته و از اصيالحات مترجم است كه متاطب عرب را با 
ر ادبيات حافظ، نرخش داللتی د« زاهد»و « زهد»هاي كند. همچنين واژهرو میمش ر روبه
اطنی ولی ب ،ظاهري زیبا و فریبنده دارندزاهدان، »كند: عصران خویش پيدا مینسبت به هم

نيز « ثقیل الرّوح»(. انتتاب اصيالح 6811)خوانساري، « تاریک و خالی از نور علم و معرفت

ناي هنگ عرب به معدر فر ثقیل الروحاشتباه دوم مترجم است؛ « گران جان»به عنوان ترجمة 

معناي  به« الکسول»و « الفاتر»همان « گران جان»انسان پليد و نادان است و معادل مناسب براي 
 فرد سست اراده و تنبر و متضاد سب باري است.

 است. اطالق افعال شراب« رند»خياي دیگر وي، عدم توجه به نندالیگی داللتی در واژد 
 ه متاطب ترجمه را در فهم غرض حافظ دنار نوشيدن و مستی و رقص عالوه بر این

اطالعی زليته از تغيير داللت واژد رند در شعر حافظ ح ایت دارد؛ كند از بیسردرگمی می
شرحی كه وي در ذیر بيت و در شرح واژد رند آورده است، صحت مدعاي ما را روشن 

 «عِ الزُّهدِ ذی النِّفاقِ والریاءِشاربُ الخمر الذی ال ریاءَ عنده و ال نفاق، خیرٌ مِن بائ»كند: می
 (.1888)زليته،

دهد این كلمه همواره مورد ورود واژد رند در دیوان حافظ نشان می 38بررسی حدود 
 در ظاهر، خود را از« زاهد»كار رفته است. به همان اندازه كه در برابر كلماتی همانند زاهد به

گر است، داراي غرور و زبان مالمتكند و به سبب همين زهد ظاهري، آلودگی حفظ می
ي تنها در گري ونگران تقوي و عبادات خویش است و الابالیغيرمت لب، پاكباز و دل« رند»

ن كند. همچنين رند در فرهنگ حافظ، اشاره به باالتریبرابر اعتبارات مجازي دنيا نمود پيدا می
 است: « اهللولی»مقام یک انسان كامر؛ یعنی 
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 كس دههد نهمی  آبهی  را بل  تشههنهه  رنهدان 
 

 والیههت این از رفتنههد شهههنههاسههههان ولی گویهها 
 

 (65)حافظ: غزل 

 ترجمة پيشنهادي:
 الرفراترِر    الرمرُترنَسرررّکِ    دَورُ مَضرری قرَد 

 

 المُتَزهرِّدِ  السرررَّالرکِ  طربِ دورُ جراءَ  اآلنَ و 
 

بيشتر  طو نياز این واژه به بس« گلریز»در بيت زیر زليته با غفلت از نند الیه بودن داللت  -ظ
 سازي صحيحی داشته باشد:از سوي وي، نتوانسته است معادل

 نشههم خهانهه   هفهت  گهلهریز   پهردد  كهه  بهيها  
 

 خههيههال تههحههریههركههارگههاه  بههه ایههمكشههههيههده 
 

 (                                                               888)حافظ: غزل 
 ترجمة زليته:

 بِسرربعۀِ بعینی رسررمٍ لوحۀ بَسررَطتُ أقبررِل
 

 بخَیررالی مَرسررمٍ فرری الررلررونِ مررنَ أطرربرراقٍ 
 

 (888)زليته: غزل 

هاي متعددي به شود كه شرحاین بيت جزو ابيات پررمز دیوان حافظ محسوب می
اي از معلومات تاریتی، پزش ی، اجتماعی، اند. شارحان مجموعهرمزگشایی از آن پرداخته

اي است گلریز پارنه»اند؛ ار گرفتهكعرفانی و ادبی را براي استتراج معناي مدنظر شاعر به
، )ختمی الهوري« هاي سرخ در آن بافند و سالطين پوشند و به اهر مراتب بتشندكه گر
گانه نشم است. ح ماي قدیم آخرین پرده را ملتحم خانه نيز طبقات هفت( و هفت6836
ختمی )« آیدمی ملتحم را گلریز از آن گفته كه نور نشم از آن به ظهور»اند و حافظ ناميده

 گلریز و گلرنگ بودن آن كنایه از»(. البته برخی شارحان بر این نظرند كه 6836الهوري، 
(. 6869)زریاب، « خون گریستن شاعر است كه نشم و پلک را خونين و رنگين كرده است

زي شده به آميبنابراین، براساس شروح بيان شده، پردد گلریز به معنی پارنه یا پردد رنگ
 تواند باشد كه در خيال روي حبيبگر یا رنگ سرخ است و كنایه از پلک نشمی می رنگ

اضافة مقلوب در معناي كارگاه « تحریر كارگاه خيال»به خون نشسته است. همچنين 
 نيز در معناي نقش زدن و رسم كردن خواهد بود. « كشيدن»اندازي خيال و فعر نقش
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ار نيست كه مترجم حاضر براساس معلومات ناكافی براساس آنچه بيان شد، دور از انتظ    
خویش از نندالیگی معنایی مصيلحات شعر حافظ در ترجمه مناسب این بيت موفق عمر 

خياهاي مترجم در این بيت، متعدد است و اساساً هيچ ارتباط معنایی با بيت فارسی ن ند. 
ا كه در بي»ند، این است: كندارد. مفهومی كه خوانندد ترجمة عربی از این بيت دریافت می

 «.اماي را با هفت طبق رنگ گسترانيدهنشمم و در تابلوي رسم خيالم، پرده
را براي واژد كشيدن و نقش انداختن، گزینش كرده است؛ گویی كه به « بسط»مترجم 

اي به تنهایی گوی« أطباقٍ منَ اللون»معنی پهن كردن و پاشيدن است. همچنين استفاده از 
مترجم با جهان تف رات حافظ است. نشانة دیگر در تبيين ناآشنایی مترجم با این نامأنوسی 

اليه براي كلمة خيال در ترجمة عربی است: آن نيزي كه پرده بيت حافظ، آوردن مضا ٌ
نشم حافظ را گلگون و خونين كرده است، خيال محبوب بوده كه نون كارگاهی نقش 

 خود شاعر. گر بر این پرده انداخته است، نه خيال

 ترجمة پيشنهادي: 
 جفونی فرراحررمرّت أقرربررِل، حرربرریرربُ أیررا

 

 الخیررال مصررنعِ نسرریج إال حررمرُهررا مررا و 
 

 یابي دستوري. معادل5-4
ده و آن را انتتاب ن ر« ش ر ایزد»الشورابی در بيت زیر معادل دستوري مناسبی براي   -الب

 به صورت انشائی و جملة امر ترجمه كرده است:

 ن ن عيههب مهها دل شهههد برون پرده از اگههر
 

 بمههانههد پنههدار ي پرده در نههه كههه ایزد شههه ههر 
 

 (   673)حافظ: غزل 
 ترجمة الشواربی:

 تعتبنی فال حجررابرره، عن قلبی خررج  فرإذا 
 

 خمینوالت الظن حُجب فی یبق لم فإنه واشکراهلل، 
 

 (613)الشورابی: غزل  

ين خياي مترجم در ترجمة در ترجمة این بيت نندین خياي آش ار مشاهده می شود: اول
دهد الشواربی جملة امر حاضر را نشان می« و اشکر اهلل»عبارت ش ر ایزد است! آوردن جمله 

به جملة ناهيه مصرع قبر عيب كرده است؛ یعنی از متاطب خواسته است تا ش ر خداوند 
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ن به درا بجاي آورد، اما مقصود حافظ، امر به متاطب نيست، بل ه خودش خدا را بابت رسي
ظ است. در این بيت حاف« اگر»كند. دومين خياي موجود، ترجمة كلمة مقام یقين، ش ر می

گوید كه اتفاق افتاده و دل از پرده برون افتاده است، اما استفاده الشواربی اي ستن میاز واقعه
كند كه این موضوع نشان از عدم براي داللت بر آینده استفاده می« إذا»از ادات شرط 

اهنگی مترجم با حاالت درونی شاعر است. به عبارت دیگر، حافظ در این بيت از اسلوب هم
ماجراي  بينیحال كه می»شرط براي تحقق یک امر در زمان گفشته بهره برده و معتقد است: 

عشق دل من آش ار و هویدا شده، مرا مفمت ن ن! خدا را ش ر كه دلم در پس پردد شک 
  «.یقينی باقی نماندو بی

ن ترین ایهاي معنایی متتلفی است؛ مهمنيز داراي داللت« از پرده برون شدن»عبارت 
 «رسوا شدن با خروج از حجاب است»ها كه با بيت بيان شده، همتوانی دارد: نتست داللت

)امامی،  «خواهد از سينه بيرون افتدنهایت بيقراري و اضيراب است، گویی كه می»و دیگري 
ع شود، ی ی از صنایكه در بالغت عربی، استعاره و تتيير ناميده می(. این صنعت 6868

یابی دستوري است. انتقال از معناي حقيقی به سوي معناي مجازي در معنوي مهم در معادل
ود؛و شفهم این تتيير و ترجمة آن نقش كليدي دارد كه نویسنده موفق به طی این انتقال نمی

یک حيح این قاعده و دستور بالغی، قادر به انتقال هيچاز این رو، به دلير عدم كاربست ص
در فرهنگ دینی « حجاب القلب»شود، نراكه مصيلح از معانی اصلی به ذهن متاطب نمی

حجابٌ عن عالمِ الملکوت.. فإذا تخلّ َ ]القلبُ[ منه..إرتفع »گونه شناخته شده است: عرب این
یابی الشواربی براي (. پس این معادل6861، )الغزالی« الحجابُ بینَه و بین اللوح المحفوظ

متاطب خویش به دلير عدم رعایت قوانين بالغی، سردرگمی به همراه خواهد داشت. بهتر 
بود مترجم با الهام از بيان قرآنی در داستان رسوایی و بيقراري زليتا در عشق یوسب از ماده 

ا به متاطب آشنا به ادبيات قرآن برد تا هر دو داللت مدنظر حافظ را ی جبهره می« شَغفَ»
 كرد.منتقر می

 ترجمة پيشنهادي: 
 تررَلُمنی، فررال قررلرربرری شررَغررَفَ رأیررتَ إذا

 

 هامِاألو حجابِ فی یَبقَ لم - الحمدهلل - فالقلبُ 
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اي ههاي بيانی و دستوري متعدد در بيت توجه ن رده و معادلدر بيت زیر زليته به داللت -ب
 ن رده است: ها انتتابصحيحی براي آن

 ریا مهري زبی یافت شههفق رنگ من اشههک
 

 ردك نه كار این در كه بين شهههفقت بی طالع 
 

 (   656)حافظ: غزل 
 ترجمة زليته:

 لررِغرردرِهِ الررغررروبِ لررَونُ لررهررا دمرروعرری
 

 مررافعررل القلرربِ قرراسررِیَ بررحررالی فررَأبصررِر 
 

 (656)زليته،: غزل 

افت ، توجه به باللفظی واژهحتفهم معناي تگام پس از  تریندر م انيسم ترجمه، مهم
اي كه قواعد زبانی و دستوري كه گونهت؛ بهاسدر آن كاررفته به هايهواژ كالم و جایگاه

ایجادكننده معانی اضافی در كالم هستند، مورد دقت قرار گرفته و از نظرگاه مترجم مغفول 
لفظی  هاي داللتی ویتواند شاهد خوبی بر ترجمه ناپفیري كامر زیباینمانند. این بيت می

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 
تشتيص، بتشی از هنرنمایی شاعر در این بيت است. ميان شفق و شفقت جناس اشتقاق 

كند: ی ی، نامهربانی و دیگري، غياب و غروب مهري دو معنی افاده مید و از بیوجود دار
كند:ی ی، بتت و سرنوشت و دیگري، اسم خورشيد. طالع هم كمابيش افاده دو معنی می

(. گالیة حافظ در این 6838فاعر از طلوع كه با ی ی از معانی مهر تناسب دارد )خرمشاهی،
ست كه در نامهربانی یار، نشمانش را نون شفق سرخ و خونبار بيت از قضا و قدر نامهربان ا

كرده است. در این بيت حافظ از قضا و قدر و بتت خویش ش ایت دارد در حالی كه مترجم 
 رحم یار گرفته است.برداشت متفاوتی از آن داشته و فرض را ش ایت از دل بی

فاده عناي موردنظر خویش است( براي بيان مأفعل برِمترجم در این بيت از اسلوب تعجب )
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 

است.  تهگاه حافظ، بيان این ميلب به صورت تعجب را مدنظر نداشموردنظر نبوده و هيچ
بيان افسوس و تأسب خود از ماجراست و فعر امر « شفقت بينطالع بی»مراد حافظ از عبارت 

ست تر در این موضوع آن ارا براي این منظور استفاده كرده، نه براي بيان تعجب. ن تة مهم
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ت. سدر قواعد نحو عربی، معناي امر ندارد و تنها ظاهر آن شبيه فعر امر ا« أفعِل بر»كه عبارت 
ح به نظر صحي« شفقت بينطالع بی»از همين رو، انتتاب معادل تعجبی براي ترجمة عبارت 

 رسد.نمی

 ترجمة پيشنهادي:
 الحَبیب لِقَسراو   الشررَفَقِ کَلَونِ دُموعی احمَرَّت

 

 القسرریُّ القررَدَرُ بی صررنع مرا  إلری  فرَانرظرُر    
 

 
ه در دستوري استفاده شدر بيت زیر زليته، معادالت صحيحی براي صفات و اساليب د -ج

 عبارات نداشته و موجب ایجاد نابرابري و نارسایی در ترجمه شده است:

 نانك افسههوس لبش و جوي عربده نرگسههش
 

 بنشهههسهههت آمد من بالين به دوش شهههب نيمه 
 

 (   11)حافظ: غزل 
 ترجمة زليته:

 رَ،السررِّح تنفُثُ وشررَفَتُهُ یُعربدُ، عینه نرجسُ
 

 وسررادتی علی وجلس ،موهناً أمسِ، جاءنی، 
 

 (11)زليته،: غزل 

حافظ ابتدا در قالب استعارد مصرحه « نرگسش عربده جوي»در مصرع اول در عبارت 
ش كنشم را به نرگس و بالفاصله در استعارد م نيه، همان نشم را به یک بدمست عربده

مجاز  اكند. در قسمت دوم همين مصراع، لب محبوب در قالب استعارد م نيه یتشبيه می
حسرت، دریی،  -6دو معنی دارد: »شود. كلمة افسوس نيز مفرد، جایگزین خود محبوب می

(. البته با توجه به ابيات بعدي و ستنان 6838)خرمشاهی، « طنز، تمستر، ریشتند -1تأسب و 
 آميز محبوب در مفمت عاشق، معنی دوم اولویت دارد.كنایه

شده در واقع ادامه حاالت مستانة او در نيمه  دو صفتی كه در این بيت براي محبوب ذكر
شب است. حافظ درصدد است اوج سرمستی و خرابی محبوب را در آن شب به متاطب 

« یُعربِد»توجهی به سياق ابيات و تناسب معنایی صفات، فعر انتقال دهد، اما مترجم در ا ر بی
ادین در داللت به تغيير بني انتتاب كرده است كه« كشیعربده»اللفظی براي صورت تحترا به

بيت منجر شده و متاطب را در فهم سرمستی محبوب دنار سردرگمی كرده است. در حالی 
هایی ا واژهجویی است كه بكه عربده كشيدن در ادبيات عاشقانه، كنایه از بدمستی و ستيزه
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فت جمة صتناسب داللتی بيشتر دارد. خياي دوم مترجم در تر« الفاتن»و « الفاتک»همچون 
ون افس»اي معادل است؛ زليته با ت يه بر معلومات ذهنی خویش، ترجمه« كنانافسوس»

مالمتگري محبوب بر بالين »آورد و متاطب عرب خویش را از درك داللت می« كردن
 محروم كرده است.« عاشق در خواب

س علی اللیل و جلبِنَرجِسَه الفاتنِ و شَفتیه الالئمۀ، جاءَنی فی منتصف »ترجمة پيشنهادي: 
 «وسادتی

 گيريبحث و نتيجه
عر پفیري شترجمه و نقد ترجمة اشعار حافظ با دو مش ر جدي مواجه است: نتست تأویر

ها و اصيالحاتی همچون حافظ به سبب نندالیگی معنایی و دوم، نرخش داللتی واژه
وح تعدد شردر زبان شعري حافظ نسبت به عصر خویش و پيش از خویش. « رند»یا « زاهد»

به  گيرد. برهمين اساسشارحان از تعدد نگرش ایشان به شتصيت و نگاه حافظ نشأت می
همان اندازه كه مترجم با فرهنگ جامعة ایرانی آن روز از ی سو و تف رات عارفانه و 

هاي روحی حافظ از دیگر سو، بيگانه باشد، احتمال خيا در فهم و انتقال دالالت شعر ظرافت
بيشتر خواهد شد. در پژوهش حاضر با بررسی ترجمة ابيات منتتب از دیوان  حافظ در وي

 حافظ توسط دو مترجم عرب براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد، نتایج زیر حاصر شد:
غفلت یا ناآشنایی مترجمان با نرخش داللتی الفاظ و مصيلحات وارده در ابيات، آسيب  -

زبان زده است كه نمونة آن را در برگردان تاطب عربجدي به انتقال صحيح اف ار شاعر به م
 كنيم. مشاهده می« رند»واژد 

تأ ر مترجمان از فرهنگ عربی و ذهنيات خویش به بروز انحرافاتی در ترجمه منجر شده  -
 «.خرابات مغان»براي « خراباتُ المجوس»است، همانند استفاده از ترجمة 

ن، ایشان را در فهم مفاهيم نندالیه به اشتباه انداخته عدم تقارب روحی ميان حافظ و مترجما -
پفیري حافظ در مترجم موجب شده بازي و مرارتاست. به عنوان مثال، فقدان روح عشق

 تعبير كند. « عاشق خویش كردن»را به « بدست آرد دل ما را»است تا عبارت 

امر  شود كه همينه نمینگاه دینی و تف ر قرآنی حافظ نيز در مواردي در مترجمان مشاهد -
 شده است.« در ان ار ماندن»موجب بروز خياهایی در درك مفاهيمی همچون 
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بوق گيري از اصيالحات غيرمسهاي بررسی شده، بهرهاز نتایج قابر توجه در بررسی ترجمه -
در ادبيات قدیم و معاصر عرب است كه نشان از عدم آشنایی با زبان مبدأ دارد؛ همانند 

« لزهدا بیّاعُ»توسط الشواربی و « فرستمتدعا می»براي فعر « اُرسلُ إلیکَ الدعاءَ»استعمال 
 توسط زليته.« زهد فروش»براي صفت 

ازي سهاي برجسته در ترجمة مفاهيم نند الیه شعر حافظ، معادلی ی دیگر از آسيب -
مونه ؛ براي نیابداللفظی و واژه به واژه تنزل میناميلوب است كه گاه تا حد ترجمة تحت

ته آن را شود كه زليدر فرهنگ عرب براي فرد پليد و نادان استفاده می« ثقیل الروح»صفت 
رون اگر از پرده بي»برگزیده است. در نمونة دیگر، الشواربی براي جملة « جانگران»براي 
 ررا انتتاب كرده است كه از نظر داللتی در مقاب« إذا خرج قلبی عن الحجاب»، معادل «شد

 معادل فارسی خود قرار دارد.

دست آمده، سييره تف ر استقالل بيت در ترجمة زليته است. مترجم در از دیگر نتایج به -
و عناصر  ها به تحلير مستقر بيتمواردي به دلير عدم توجه به ابيات قبر و بعد و یا سایر غزل

 «فتاري در بند زلبگر»آن پرداخته است كه این خيا در فهم داللت اصيالحاتی همانند 
كند؛ این در حالی است كه در صورت مراجعة مترجم به موارد متعدد مشابه با خودنمایی می

توانست از بروز خياهایی از این دست پيشگيري كند؛ این اصيالح در دیوان شاعر، می
 «.اسير دام عشق»و « اسير زندان»همانند فرق ميان 

ن پژوهش و احصاء نقاط ضعب محتمر در ترجمة دست آمده از ایبا توجه به نتایج به
 شود:گو، پيشنهادهاي زیر ارائه میاشعار حافظ و شعراي دیگر فارسی

در ترجمة این دست از اشعار از مترجمان ایرانی آشنا با فرهنگ ایرانی و روحيات عرفانی  -
ن سرزمين با ای و دینی شاعر بهره گرفته شود تا انتقال مفاهيم نندالیة گره خورده با فرهنگ

 كمترین خياهاي داللتی به متاطب غيرایرانی انتقال یابد.
مترجم هر دیوان بهایهد قبر از اقدام به امر ترجمه با ميالعه دقيق و كلی دیوان، تصهههویري    -

دسهههت آورد تا ميزان تأ ير ها و آمال شهههاعر را بهجامع و مبسهههوط از اف ار، نگرش، دغدغه
در ترجمة الفاظ و مصهههيلحات وارد در ابيات به كمترین  تف رات فردي و ذهنيات خویش

  ميزان خود برسد.
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