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Abstract
The language of Hafez's poetry is very delicate and mysterious. In his sonnets
(Qazals), the words have been accurately selected with great aesthetic taste. In such a
way, all the words are somehow connected and intertwined with each other. One of
the linguistic features of Hafez is the collocation of oppositions together. Oppositions
used in Hafez's poems not only have explicit and implicit semantic connections but
also are related to other words. Therefore, understanding the conceptual relationship
of words, and in particular, oppositions, plays a great role in discovering the meaning
and the elegance of Hafez's poetry. Hence, in this study, an attempt has been made to
select examples of "gradable, complementary, symmetrical, directional, lexical, and
implicit” oppositions in Hafez's sonnets. Also, the conceptual relationship with other
words of the verse will be analyzed and its semantic and aesthetic function will be
explained. Subsequently, Ali Abbas Zoleikhe's translation of semantic oppositions
and their functions will be discussed and criticized. The results of the research indicate
that the oppositions in question, especially implicit oppositions, have created many
clear and hidden rhetorical meanings in poetry and the slightest change in the
oppositions and balance of words leads to the reduction of coherence and meaning of
the verse.

Keywords: Poem Translation, Semantic Oppositions, Conceptual
Relations, Hafez, Ali Abas Zoleikhe.
 Corresponding Author: ovais.mohamadi@yahoo.com
How to Cite: Mohammadi, O., Allaghi, L., Taheri, M. M. (2021). Study of Translating
Semantic Oppositions of Hafez's Poems in Translation of Ali Abbas Zoleikhe.
Translation Researches in the Arabic Language and Literature, 11(25). 125-148 doi:
10.22054/RCTALL.2022.66124.1604.

ISSN: 2251-9017 Accepted: 24/Feb/2022 Received: 23/Dec/2021

Assistant Professor, Arabic Language and
Literature, Gonbad Kavous University,
Golestan, Iran

eISSN: 2538-2608

Oveis Mohammadi



دوره  ،11شماره  ،52پایيز و زمستان 108-152 ،1011
rctall.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/RCTALL.2022.66124.1604

مقاله پژوهشی

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

بررسی برگردان تقابلهای معنایی غزلهای حافظ در ترجمة علی
عباس زلیخه
اويس محمدي



استادیار ،رشتة زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه گنبد کاووس ،گلستان ،ایران

محمدمهدي طاهري

دکتری زبان و ادبيات عربی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

چکيده
زبان شعر حافظ بسيار ظریب و رمزآلود است .در غزلهاي او واژگان با دقت و ذوق زیباییشناسانة سرشاري
انتخاب شدهاند؛ به نحوي كه تمامی واژگان به نوعی با هم پيوند دارند و درهم تنيدهاند .ی ی از ویژگیهاي

تاریخ دریافت3055/35/51 :

الچن عالقي

دکتری زبان و ادبيات فارسی ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران

زبانی حافظ ،همآوري واژگان متقابر با ی دیگر است .واژگان متقابر بيتهاي حافظ نه تنها با ی دیگر
ش ر خاد واژگان متقابر ،نقش زیادي در كشب معناها و زیباییهاي شعر حافظ دارد .به همين خاطر ،در
این پژوهش سعی شده است كه نمونههایی از تقابرهاي معناي «مدرج ،م مر ،دوسویه ،جهتی ،ضمنی» در
غزلهاي حافظ انتخاب ،رابية مفهومی آنها با دیگر واژگان بيت تحلير و كاركرد معنایی و زیباییشناسانة
آن تبيين شود .سپس ترجمة علی عباس زليخه از تقابرهاي معنایی و كاركردهاي آن نقد شود .نتایج پژوهش
بيانگر این است كه تقابرهاي مورد بحث -به ش ر خاد تقابرهاي ضمنی -معانی بالغی روشن و پنهان
انسجام بيت ،تا حد زیادي فروكاسته شود.

کليدواژهها :ترجمۀ شعر ،تقابلهای معنایی ،روابط مفهومی ،حافظ ،علی عباس زلیخه.
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بسياري را در شعر خلق كردهاند و كونکترین تغييري در تقابر و تعادل واژگان ،سبب میشود كه معناها و

تاریخ پذیرش3055/31/50 :

پيوندهاي معنایی آش ار و نهان دارند با دیگر واژگان نيز مرتبيند .از این رو ،فهم رابية مفهومی واژگان و به
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مقدمه
خواجه حافظ شيرازي شاعري آزاداندیش است .او آ ار بسياري از شاعران و اندیشمندان
پيش از خود را خوانده است و دربارد دیدگاههاي بسياري تأمر و كن اش كرده و در نهایت،
جهانبينی یگانهاي را براي خود رقم زده است .جهان اندیشة او حاصر همنشينی جهانبينی
هاي متنوع و متضاد است .به بيانی «در جهانبينی او لفت جویی و شکگرایی فيلسو با
قناعتجویی و استغناطلبی عار بهم میآميزد و كشم ش دائم بين قلب و عقر همواره
یک نوع دوگانگی به شعر او میدهد» (زرینكوب .)6875 ،بنابراین ،حافظ را میتوان
شاعري اندیشمند دانست كه در شعرش تعارضها را جمع و ميان آنها آشتی برقرار میكند.
«او بين عرفان و ف ر خيامی ،بين صنعتگري و شيوایی ،بين غمپرستی و شاديجویی ،بين اميد
و نوميدي ،بين پارسایی و ناپارسایی در دورد پيري ،بين اخالق و ضداخالق و دهها مسألة
متضاد دیگر همزیستی برقرار كرده است» (فرشيدورد.)6879 ،
تنوع اندیشة حافظ در زبان او نيز متبلور شده است .همانگونه كه اندیشة حافظ پویا و
بیقرار است و دائماً بر جهانبينیهاي مختلب سرك میكشد ،زبان او نيز ظرافت و
زیباییهاي بسياري دارد و سرشار از معانی انبوهی است .او شعرش را با ریزبينی هنرمندانه و
نازككاريهاي شاعرانة بسياري پرداخته است .در غزلهاي او واژگان با دقت و وسواس
هنرمندانهاي انتخاب شدهاند و با هنرآوري بسياري در كنار ی دیگر قرار گرفتهاند و در كنار
هم ،متنی گوشنواز ،هماهنگ و نظاممند را ش ر دادهاند .نظم و تناسب واژگان بيتهاي
حافظ به حدي سامانیافته و مرتب است كه میتوان آن را «به ماشينهاي پوالدین دقيقی
تشبيه كرد كه یک پيچ و مهرد زائد یا كم در آن دیده نمیشود و به قدر سر سوزن خلر و
نقصی در آن راه ندارد و كونکترین تغييري آن را از كار میاندازد» (دشتی.)6838 ،
مهارت حافظ در همجوار ساختن واژگانی كه هممعنا ،همشمول یا متقابراند ،سبب شده كه
شعرش معناهاي انبوه ژر و ظریفی را به ذهن تداعی كنند.
ی ی از شگردهاي زبانی حافظ بهكارگيري واژگانی است كه به نحوي با ی دیگر
متقابراند .این مسأله ،در وهلة نخست برخاسته از جهانبينی اوست كه در آن اندیشههاي دور
و نزدیک و گاه متباین در كنار هم آمدند و همجوار شدهاند .افزون بر این ،حافظ با همآوري
واژگان متقابر ،پارادوكسهاي هنرمندانهاي را خلق كرده است و تصویرها و تعبيرهایی دور
از ذهن و ناآشناي زیبایی را نقش زده كه سبب رندانه شدن شعر او و گریزپا شدن معانی و
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مضمونهایش شده است؛ زیرا تقابرهاي شعرهاي او سبب شدهاند كه معنا از قالب تنگ و
قاموسیشان فراروند و پرمایهتر شوند .به بيانی «قریحة آفرینشگر حافظ فقط در حركت بين
جاذبههاي متضاد توانسته جوهر خود را كه پویایی است ،حفظ كند و خود را با دنيایی كه
ی نواخت ،بیتحرك و موميایی شده نيست هماهنگ سازد» (زرینكوب.)6875 ،
بنابراین ،تقابر هاي معنایی غزل هاي حافظ سبب انسجام بيت ها شده و معانی بسياري
را خلق كرده است .تقابر ها از سویی با اندیشه هاي كلی و اساسی شعرهاي حافظ پيوند
دارند و از سوي دیگر با دیگر واژگان به كار گرفته شده در بيتهاي حافظ همخوان و
هماهنگ اند .از این رو ،نمیتوان كونک ترین تغييري در واژگان متقابر حافظ ایراد
كرد؛ نراكه این كار ،تناسب بيت و معانی بر آمده از آن را برهم می زند .بنابراین ،در
ترجمه هایی كه از آن صورت می گيرد باید وسواس بسياري به خرج داد؛ نراكه كاستی،
افزایش یا جابه جایی و تغيير اندكی در آن تا حد زیادي زیبایی آن را فرو میكاهد و
اندیشه را تنزل میدهد.
دیوان غزليات حافظ ،نندین بار به عربی ترجمه شده است .ی ی از بهترین ترجمه-
هایی كه از غزل هاي حافظ صورت گرفته از علی عباس زليخه است؛ زليخه شعرهاي
حافظ را به خوبی فهميده و برخی از آن ها را همزمان به ش ر منظوم و منثور ترجمه
كرده است و براي برخی از غزلها نيز ترجمه اي منثور ارائه داده است .ترجمة منظوم
زليخه  -برخال بسياري از ترجمههاي موزون -از متن اصلی دور نشده و مترجم براي
جور كردن قافيه و وزن دنار زیادهگویی و حشو یا كم گویی و حف نشده است .ترجمة
منثور او نيز روان و بی پيرایه است .با وجود تسلط مترجم بر اندیشه و زبان حافظ در
جاهایی ریزهكاريهاي ز بانی حافظ به خوبی برگردان نشده است كه از جملة آن میتوان
به پيوند معنایی واژگان در بيت ها اشاره كرد .واژگان بيت هایی كه حافظ سروده است به
ش ر هاي مختلب با هم پيوند دارند و بسياري از معناها و زیباییهاي شعر در ضمن این
پيوندها خلق شده اند .از جملة این پيوندها ،می توان به تقابر معنایی اشاره كرد .در ترجمة
زليخه ،برخی از تقابر ها و كاركرد ادبی آن ها در نظر گرفته نشده است .در پژوهش
حاضر تالش شده است با تبيين این تقابر ها و نقش زیبایی شناسانه و معناشناسانة آن ها،
ترجمة بيت ها بررسی و نقد شود.
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 .1پرسش و فرضية پژوهش
مهمترین پرسشهاي این پژوهش عبارتند از:
 تقابرهاي دوگانه در شعر حافظ ،نه نقشی در انسجام ،زیبایی و معناآفرینی بيتهاي اودارند؟
 بیتوجهی به تقابرهاي معنایی در متن اصلی ،سبب نه كاستیها و آسيبهایی در ترجمهشده است؟
 علی عباس زليخه تا نه حد توانسته است ،داللتها و ظرافتهاي معنایی و زیباییهايبرآمده از تقابرها را در ترجمهاش منتقر كند؟
فهم بسياري از تقابرهاي معنایی حافظ ،نيازمند درك داللتهاي اصلی و ضمنی متعدد
واژگان است .همچنين در هر بيت از حافظ ،واژگان با ی دیگر روابط آش ار و پنهان بسياري
دارند و فهم آن ،نيازمند ژر اندیشی و درنگی طوالنی در اشعار است .بیشک ترجمة ننين
متنی خالی از اش ال و نارسایی نيست .از ميان تقابرهاي معنایی ،تقابر ضمنی ،معانی مت ثر
و ظریب بسياري را در متن پدیده آورده كه برگردان آن به زبان عربی ،بسيار سختتر از
دیگر تقابرها است.

 .5پيشينة پژوهش
پژوهش حاضر به مبحثهایی نون «تقابر معنایی»« ،تقابر معنایی در شعر»« ،تقابر معنایی و
ترجمه»« ،ترجمة غزليات حافظ (ترجمة علی عباس زليخه)» مرتبط است .در این خصود
پژوهشهاي بسياري انجام شده است كه در ذیر به مهمترین آنها اشاره میشود.
فاضلی و پژهان ( )6861در مقالة «تقابرهاي معنایی در اشعار اقبال الهوري» ،تقابرهاي
معنایی نون كفر و ایمان ،خودي و بیخودي ،عرفانی ،عاشقانه در شعرهاي اقبال الهوري
توصيب و تبيين كردهاند.
باقري خليلی و خسروي ( )6861در مقالة «بررسی معانی «آب» در شعر حافظ با توجه به
حوزههاي معناشناسی» با نظر به نشانههاي غيرزبانی و بافتهاي موقعيتی ،معناهاي واژد آب
براساس مشخصههاي معنایی و ساختاري و نشانههاي زبانی و روابط معنایی بررسی كردهاند.
این بررسی نشان میدهد كه واژد پركاربرد آب در دیوان حافظ ،میتواند داراي بار معنایی
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و مفاهيم متعدد و متفاوتی نون آبرو ،اشک ،ارزش ،واعتبار ،طراوت و تازگی ،شراب،
نشمه و ...باشد.
نبیلو ( )6861در مقالة «بررسی تقابرهاي دوگانه در غزلهاي حافظ» ،تقابرهاي دوگانه
را از منظر زبانشناسان ،اسيورهشناسان ،روایتشناسان و نشانهشناسان ميرح كرده است .در
این پژوهش به بررسی تقابرهاي دوگانه یا زوجهاي متقابر شعر حافظ پرداخته شده است.
در این مقاله ،تقابرهاي دو گانه 6مدنظر است و مسائلی نون زهد و شادنوشی ،نقص و كمال،
تهیدستی و توانگري و ...ميرح و تبيين میشود.
هدي قرئلی و هم اران ( )6863در مقالة «آسيبشناسی ترجمة  68جزء آخر قرآن از
معزّي و پاینده براساس اصر تقابر معنایی» بر اساس پيوند تقابر به بررسی داللت واژگان
متقابر در  68جزء آخر قرآن پرداختند و در ضمن آن ،ترجمة معزّي و پاینده را از واژگان
متقابر نقد و بررسی كردند.
محسنی و شيخ باقري ( )6588در مقالة «آسيبشناسی انتقال نندالیگی داللتی در تعریب
اشعار حافظ براساس نظریة تغييرات صوري كتفورد( 1بررسی مورد ترجمههاي الشواربی و
عباس زليخه)» به مسألة ابهام و نندمعنایی واژگان حافظ پرداخته و ترجمة شواربی و عباس
زليخه از این واژگان را بررسی كردهاند.
پژوهش حاضر ،هرنند با پژوهشهاي اشاره شده پيوندهایی دارد از حيث روش و محتوا،
متفاوت با آنها است .در دو پژوهش نخست ،به بحث تقابرهاي معنایی در شعر توجه شده
است .این دو پژوهش ارتباطی به ميالعات ترجمه ندارند .در مقالة سوم بحث «تقابرهاي
دوگانه» ميرح شده است .این مبحث با اصر تقابرهاي معنایی در معناشناسی فرق دارد .در
مقالة نهارم ،مبحث «تقابرهاي معنایی» براي فهم داللتهاي واژگان متقابر و نقد ترجمه
بهكار گرفته شده است .این مقاله از حيث روی رد كلی ،همخوان با مقالة حاضر است ،اما
متن مورد ميالعة آن ،قرآن است و از این حيث با مقالة حاضر تفاوت دارد .افزون بر این ،دو
مقاله ،در كاربست نظریه و نحود اجرا نيز تفاوتهاي بسياري با ی دیگر دارند .پژوهش پنجم،
نقدي از ترجمة علی عباس زليخه از حافظ است و از این حيث با مقالة پيش رو ،ارتباط دارد،
اما این نقد با روی ردي متفاوت از مقالة پيش رو ،صورت گرفته است.
1. Binary oppositions.
2. Catford's "Theory of formal changes".
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 .1چارچوب نظري
معناشناسی ساختگرا ،ی ی از روشهاي فهم معناهاي واحدهاي زبانی است .در معناشناسی
ساختگرا سعی میشود كه واحدهاي معنایی زبان با روشی ساختارگرایانه و نظاممند بررسی
شود« .جوهرد م تب ساختاري زبان عبارت است از این ه هر زبان داراي ساختار ارتباطی و
یا نظام واحدي میباشد و عناصري كه از تجزیه و تحلير جمالت یک زبان به عنوان
واحدهاي سازندد آن حاصر میشوند ،جوهره و موجودیت خودشان را از ارتباطشان با سایر
واحدها در همان نظام زبانی اخف میكنند .در این م تب واحدهاي سازنده و روابط حاكم بر
آنها جدا از هم نيستند ،بل ه این دو باید به طور همزمان مورد ميالعه و شناسایی قرار بگيرند»
(ليفیپور ساعدي .)6869 ،طبق این روی رد ،واحدهاي زبانی ،دالهایی خودبسنده نيستند و
مدلولهایی ابت ندارند ،بل ه روابط آنها در نظام زبانی با دیگر واحدها ،تعيينكنندد مدلول
آنها خواهد بود .بر این اساس ،واحدهاي زبانی منفعر نيستند ،بل ه زایایند و با پيوند با
واحدهاي متنوع به مدلولهاي بيشتري اشاره دارند .بر این اساس ،حوزههاي واژگانی زبان،
«مجموعههایی از اقالم واژگانیاي به شمار میآیند كه به لحاظ معنایی به هم مرتبطاند و
معناهايشان به ی دیگر وابسته است» (گيررتس.)6868 ،6
فرضية «روابط مفهومی» یا «روابط معنایی» در ذیر معناشناسی ساختگرا قرار میگيرد.
در این روی رد ،روابط ميان واحدهاي زبانی بررسی میشود و به واسية آن مدلولها كشب
میشوند .در «روابط مفهومی» ،روابيی نون «شمول معنایی ،هممعنایی ،نندمعنایی ،تقابر
معنایی و »...براي واژگان در نظر گرفته میشود .ی ی از این روابط تقابر معنایی است؛ تقابر
معنایی عامتر از مفهوم تضاد -در بالغت كالسيک -است و انواع بيشتري دارد.
معناشناسان شش نوع تقابر معنای ی را بيان كرده اند .نخستين نوع ،تقابر مدرج 1نام
دارد و آن را میتوان در صورتهایی نون «سرد /گرم»« ،پير /جوان» و «بزرگ/
كونک» ميرح كرد .این تقابر در ميان صفتها قرار می گيرند و از نظر كيفيت ،قابليت
درجه بندي دارند؛ یعنی می توان آن را به ش رهاي «سردتر ،گرمتر ،پيرتر ،جوانتر و»...
ميرح كرد (صفوي .) 6876 ،معموالً بين ننين واژگان متقابلی ،مفاهيم ميانهاي وجود
دارد .مثالً در تقابر «داغ و سرد» میتوان مفاهيمی نون «گرم و معتدل» را در نظر گرفت
1. Geeraerts, D.
2. Gradable Opposition
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و این واژگان را به ش ر « داغ ،گرم ،معتدل ،سرد» درجه بندي كرد (بالمر .)6669 ،نوع
دیگر تقابر در نمونههایی نظير «روشن /خاموش»« ،باز /بسته»« ،زن /مرد» و «زنده /مرده»
قابر طرح است .در این تقابر نفی ی ی از دو واژه ،ا بات واژد دیگري است؛ یعنی براي
نمونه « هوشنگ زنده نيست» ضرورتاً به این معنی است كه «هوشنگ مرده است» .این
موارد ،تقابر م مر 6نام دارند (صفوي .)6876 ،ننانچه پالمر 1عنوان كرده است در این
نوع تقابر ها تعددي در كار نيست و تنها دو احتمال ميرح است (ر .ك :بالمر.)6669 ،
گونة دیگري از تقابر را می توان تقابر دوسویه 8ناميد .این تقابر در نمونههایی نون
«خرید و فروش»« ،زن و شوهر» و «زد و خورد» مالحظه می شوند كه رابية دوسویه با هم
دارند؛ یعنی اگر « مریم زن هوشنگ باشد» پس « هوشنگ شوهر مریم است» (صفوي،
 .) 6876همچنين اگر گفته شود كه «محمد خانه اي را به علی فروخته است» ،معنایش این
است كه علی ،منزل محمد را خریده است و اگر بگویيم كه محمد ،پدر علی است ،بدین
معنا است كه علی فرزند محمد است .علماي منيقی این نوع رابيه را «تضایب» مینامند
و معتقدند كه دو واژد متضایب را نمی توان به تنهایی فرض كرد و آن دو ،هميشه همراه
با هماند (مختار عمر .)6663 ،مواردي نون «رفت /آمد» تقابر جهتیاند 5كه مستلزم
حركت به سوي یا از سوي گوینده است (صفوي .) 6876 ،همچنين در واژگانی نون
«باال و پایين»  -كه بيانگر موقعيت م انیاند -نيز می توان تقابر جهتی را مشاهده كرد
(مختار عمر .) 6663 ،در تقابر واژگانی ،9واژه ها به كمک ت واژهاي منفی ساز متقابر
می شوند؛ ننانچه واژگانی نون «آگاه /ناآگاه» و «باشر  /بیشر » متقابراند .تقابر
ضمنی 1نوع دیگري از متقابر ها است .در این تقابر ،واژگان در معنی ضمنی خود در
تقابر با ی دیگرند .براي این تقابر میتوان موارد «فير و فنجان»« ،راه و ناه» و «كارد و
پنير» را مثال زد (ر .ك :صفوي.)6876 ،

1. Complementary Opposition
2. Palmer, F. R.
3. Symmetrical Opposition
4. Directional Opposition
5. Lexical opposition
6. Connotational Oppositions
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 .0یافتهها
 .1-0تقابل مدرج
پيشتر گفته شد كه تقابر مدرج بيشتر در ميان صفتها واقع میشود و از نظر كيفيت قابليت
درجهبندي دارند .بسياري از تقابرهاي دیوان حافظ ،اینچنيناند .ی ی از آنها را در بيت زیر
میتوان دید:
نيست این سقب بلند ساده بسيار نقش

زین معما هيچ دانا در جهان آگاه نيسهههت
(حافظ)6811 ،

ذل

الطاق ذوالنتوش الرلفیع الفستتتین

لتتیتتس فی ال ون ن عتتالمٍ جال عَمتّاه
(زلیخة :غزل )76

ترجمة ترجمه :دانایی در هستی نيست كه معماي آن سقب پرنقش بلند وسيع را آش ار كند.
در این بيت ،تركيب « سقب سادد بسيار نقش» به كار رفته است .این تعبير ساختة خود
حافظ است (ر .ك :دشتی )6838 ،و از همجواري دو صفت متقابر ش ر گرفته است .این
دو صفت ،قابليت این را دارند كه درجهبندي شوند؛ یعنی میتوان گفت كه «سادهتر و
پرنقشتر» .از تقابر فوق ،پا رادوكس و تصویري خلق شده است كه هيچگاه به وضوح و
تمامی در ذهن نمی نشيند و هميشه از به تصور آمدن می گریزد .به بيان دیگر ،تصور این ه
نيزي در عين سادگی و بی نقشی ،سرشار از نقش و نگار باشد ،سخت است .از همين
روست كه شاعر بيت را با پرسشی همراه با تعجب و شگفتی شروع میكند .مسألة
فهمناپفیري و نيستی «سقب سادد بسيار نقش» با مصراع دوم نيز پيوند معنایی دارد؛ نراكه
در این مصراع بيان شده است كه هيچ دانایی معماي این سقب مرموز را درك نخواهد
كرد؛ یعنی پرسش در مورد آن از گفشته مبهم بوده و همچنان نيز فهم نشدنی خواهد ماند.
م ترجم این بيت را به ش لی منظوم برگردانده است .در ترجمة ایشان پرسش آغاز بيت
حف

شده است و براي «سقب سادد بسيار نقش» ،معادل «الطاق ذوالنتوش الفسین» را

آورده است كه متقابر نيستند؛ زیرا این تركيب به معناي «سقب پرنقش وسيع» است و
معادلِ «فسین» كه ایشان براي «ساده» آوردهاند به معناي «جاي گشاد و باز و جادار» است
(انيس و دیگران 6831 ،و البستانی.)6836 ،
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همچنين در بيت زیر« ،جاویدان» با اسم ن رد «زمانی» در تقابر است:
تو گر خواهی كه جاویدان جهان ی سههر بيارایی

صههبا را گو كه بردارد زمانی برقع از رویت
(حافظ)6811 ،

إذا کنتَُ تری أن تِّمو الخال ین فی الوجود جمیعاً

قت للصتتتُاً ترفع الُرقع لحظة عن وجه
(زلیخة :غزل )69

ترجمة ترجمه :اگر میخواهی كه جاودانههاي روزگار را ی سر بيارایی به باد صبا بگو كه
لحظهاي برقع از نهرهات بردارد.
معناي بيت بدین گونه است كه اگر تو میخواهی جهان را براي هميشه و جاودانه ،آزین
ببندي به باد صبا بگو كه براي لحظهاي برقع از نهرهات كنار زند .در سيحی دیگر ،میتوان
برداشتی عرفانی نيز از بيت داشت و اینچنين فرض كرد كه «با گشاده شدن روي محبوب
(تجلی او) سراسر جهان را نور و زیبایی فرامیگيرد حتی با یک لحظه» (ر .ك :حميدیان،
 .)6868زمانی با یاي ن ره آمده است؛ ن ره گاهی بر قلت داللت دارد (ر .ك :شمسيا)6836 ،
و اینجا اینچنين است؛ یعنی به معناي "لحظهاي اندك" است .در مقابر ،جاویدان ،به معناي
ابد و هميشه است؛ به بيانی «لحظهاي اندك» در برابر «ابدیت و جاودانگی» قرار گرفته و از
دل این تقابر ،مبالغهاي زیبا آفریده شده است .در ترجمه ،هرنند «زمانی» به درستی برگردان
شده است ،اما براي «جاویدان» معادل «الخال ین فی الوجود» (جاودانههاي روزگار) بهكار
گرفته شده است .از این رو ،تقابر به كلی از بيت رفته و تا حد زیادي از زیبایی بيت كاسته
شده است.
نوع دیگري از تقابر مفهومهاي زمانی ،در بيت زیر دیده میشود.
سهههليان ازل گنج غم عشهههق به ما داد

تهها روي بههه ایههن مههنههزل ویههرانههه نهههادیم
(حافظ)6811 ،

ستتلطان األز أعطانا کنَ غمّ العشتتق

حتلی وجَّهنتتا الوجوهَ لهتتاا المنَ الخرب
(زلیخة :غزل )876
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ترجمة ترجمه :سليان ازل گنج غم عشق به ما داد تا این ه نهرههايمان را به سوي این منزل
ویران نهادیم.
در بيت باال ،حر «تا» به معناي آغاز زمان؛ یعنی «از لحظهاي كه» یا «از هنگامی كه»
است (انوري6831 ،؛ ذیر مدخر «تا»)؛ یعنی همين كه روي به این منزل خراب نهادیم ،سليان
ازل گنج غم عشق را به ما بخشيد .از این منظر ،بين «تا» و واژد «ازل» تقابر معنایی برقرار
است؛ نراكه ازل زمانی دیر و ناپيدا و بیكرانه است و «تا» بر لحظهاي و دمی گفرا اشاره
دارد .همچنين «تا» در مصراع دوم با «منزل ویرانه» (به معنی دنيا) آمده است و ميان داللتهاي
ضمنی این دو ،پيوند معنایی وجود دارد؛ به بيان دیگر« ،تا» بر زمانی اندك اشاره دارد و دنيا
نيز در ادبيات دینی و عرفانی ،زمانی كوتاه فرض میشود .در ترجمة عربی «تا» با معادل «حتی»
ترجمه شده كه به معناي «تا این ه» است .با این ترجمه ،تمامی پيوندهاي معنایی فوق به هم
ریخته است.
در بيت زیر نيز بين «سيراب» و «تشنه (به خون)» تقابلی مدرج مشاهده میشود:
لعر سيراب به خون تشنه لب یار من است

وز پی دیهدن او دادن جان كار من اسهههت
(حافظ)6811 ،

اللؤلؤ العطشتتتان للت َّم شتتتفتة حُیُی

و السّعی لرؤیتِه بَُِا ِ الرُّوح شغلی و دی نی
(زلیخة :غزل )13

ترجمة ترجمه :لعر تشنه به خون ،لبان یار من است و تالش جانفشانانه براي دیدنش سرگرمی
و عادت من است.
سيراب نند معنا دارد؛ ی ی معناي حقيقی آب است به دلير این ه اصر لعر ،عقيق و بلور
را از آب میدانستند .معناي دیگر آبدار؛ یعنی خوشآب و رنگ است (حميدیان.)6836 ،
پس در معناي نخست ،سيراب با تشنه ،متقابر است و در معناي دوم با لب همخوان است؛
نراكه تري و تازگی از محسنات لب زیبا است .در ترجمة این بيت ،سيراب به كلی حف
شده و تقابر از اساس به هم ریخته است .حف این واژه ،تصویر را مشوه ساخته و زیبایی
آن را از بين برده است .حافظ با آوردن تقابر سيراب و تشنه در پی این است كه بگوید ،یار
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با وجود تازگی و طراوت لبانش ،همچنان در پی آشاميدن خون دیگران است .حف  ،سيراب
در ترجمه ،این تصویر را مثله كرده است ،به نحوي كه ننين به ذهن میآورد كه یار با لبانی
تشنه و خشک ،در پی آشاميدن خون دیگران است.

 .5-0تقابل مکمل
انسجام معنایی بسياري از بيتهاي حافظ ،بسته به متقابرهاي م ملی است كه در دو طر
بيت -یعنی در هر مصراع -آمدهاند .به عنوان مثال ،میتوان به بيت زیر اشاره كرد كه در آن
دو مفهوم «خواري» و «محترم» در مصراع اول و دوم بهكار رفتهاند:
با این همه هر آن ه نه خواري كشيد از او

هر جا كه رفت هيچ كسش محترم نداشت
(حافظ)6811 ،

ع هاا کله ،فإنَّ ک َّ ن ال یحتم نه األذی

حتتیتتثتتمتتا راح أو حت َّ غتتیتتر تتحتتترمٍ
(زلیخة :غزل )13

ترجمة ترجمه :با این وجود ،هر كس آزار او را تاب نياورد ،هر جا كه برود یا بنشيند ،نامحترم
خواهد بود.
«خواري كشيدن» به معناي «تحقير شدن» است كه «احترام داشتن» و «ارج نهادن» در نقية
مقابر آن است .شعریت بيت بسته به همين تقابر است؛ زیرا در حالت عادي با «خوار شدن»
احترام به دست نمیآید ،اما در سياق بيت فوق ،قاعده دیگر شده است و حافظ از
«خوارداشتی» كه یار روا میدارد ،سخن میگوید و آن را سبب احترام میداند .به بيان دیگر،
مفهوم احترام را در دالّها و مفاهيمی قرار میدهد كه -در زبان رایج -بر ضد آن داللت دارند.
این تعبير یگانه است؛ نراكه به تعبير ناقدان امروزي در این تصویر تقابرهاي دوگانهاي كه
ذهن بدان عادت كرده ،برهممیخورد و مفاهيم وارونه میشودند .در ترجمة عربی ،این
دوگانه به خوبی برگردان نشده است .مترجم براي برگردان واژد «خواري» از «األذی» استفاده
كرده است؛ «أذی» به معناي «آزار ،اذیت ،زیان اندك» است (انيس و دیگران.)6831 ،
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در بيت زیر نيز شبيه ساختار متقابر باال دیده میشود:
به یاد نشم تو خود را خراب خواهم ساخت

بههنههاي عهههد قههدیم اسهههتوار خواهم كرد
(حافظ)6811 ،

علی ذکرِ عین

سوفَ أعمر نفسیَ الخرابَ

و ستتتوفَ أعی بنا العه ِ الت یمِ ستتتتتیماً
(زلیخة :غزل )691

ترجمة ترجمه :با یاد نشمانت ،جان خرابم را آباد خواهم كرد و بناي پيمان پيشين را از نو
استوار خواهم ساخت.
در این بيت حافظ میگوید كه با یاد نشم یار ،خود را خراب میسازم و (اینچنين) بناي
عهد گفشته را استوار خواهم كرد .در اینجا« ،خراب ساختن خویش» را میتوان به معناي
«مدهوش و مست ساختن» یا «نون عمارتی ویران كردن» گرفت .عهد قدیم نيز در برداشت
ابتدایی به معناي پيمان پيشين است .افزون بر این میتواند تلميح و اشاره به پيمان الست نيز
باشد (رك :روتيان .)6837 ،ننانچه پيداست ،حافظ در اینجا هم مفاهيم را وارونه نشان
میدهد و در خرابیِ -حاصر از نشم یار -آبادانی میبيند و استواري بناي پيشين را در گروي
خرابی خویشتن میپندارد .به بيان دیگر ،حافظ در اینجا خرق عادت میكند و رابية تقابر
«خرابی و استواري» را كه در زبان مألو و نهادینه شده از بين میبرد و این دو مفهوم را در
شعرش ی ی میپندارد .در ترجمه ،این تقابر از بين رفته است و مترجم «خود را خراب
خواهم ساخت» را با «سوف أعمر نفسی الخراب» (جان خرابم را آباد خواهم كرد) برگردان
كرده است .این ترجمة نادرست پيوند معنایی را از بين برده و توازن ميان دو مصراع را بر هم
زده است.
در بيت زیر« ،دوست» و «دشمنان» متقابراند:
ز روي دوسهههت دل دشهههمنهان نهه دریابد

نههراغ مههرده كههجهها شههههمههع آفههتههاب كههجهها
(حافظ)6811 ،
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ا یستطیع قلب الع وّ أن یری ن وجه عشوقنا؟

أین الستتراج المطفتظً ن شتتمع الشتتمس؟
(زلیخة :غزل )1

ترجمة ترجمه :قلب دشمن نه میتواند از نهرهي معشوق ما ببيند؟ سراج خاموش كجا و
شمع آفتاب كجا؟!
تقابر این واژهها ،تنها در مفهومشان نيست ،بل ه از حيث كميت نيز با ی دیگر متقابراند؛
نراكه دوست تک و یگانه است و «دشمنان» جمعاند .بنابراین ،قرار گرفتن این دو واژه در
برابر هم ،یک تضاد معنایی صر نيست ،بل ه تقابلی الیهالیه و تودرتو است .حافظ با جمع
آوردن «دشمنان» «تمامی عوامر بد و شييانی و حاكی از شر ،تباهی ،كفر و بیاعتقادي را
ی جا و به صورت جمع در برابر دوست محبوب هميشگی نهاده است» (ر .ك :حميدیان،
 .)6868در ترجمة عربی هر دو تقابر ،به هم خورده است و این تعبير ظریب به ش لی ساده
و معمولی درآمده است .افزون بر این ،مترجم براي «دوست» « ،عشوقنا» (محبوب ما) را و
براي «دشمنان»« ،الع وّ» (دشمن) را به كار برده است؛ این معادلگفاري دو اش ال دارد؛
نخست این ه محبوب و دشمن متقابرهاي م مر نيستند و دیگر این ه تقابر فرد و جمع
«دوست و دشمنان» نيز منتقر نشده است .همچنين واژد دوست در متن فارسی بدون قيد آمده
است ،اما در متن عربی مضا اليه به آن پيوسته ( عشوقنا :محبوب ما) .این ه دوست بدون
قيد آمده است براي بيان معناي خاصی است .در واقع ،این واژه -به صورت ميلق و بدون
مضا اليه -بيانگر دوستی ميلق و بیقيد و شرط است؛ یعنی بیقيديِ فرمِ واژه بيانگر ،بیحد
و مرزي دوستیِ دوست است .با اضافه كردن مضا اليه به «دوست» ،معناي آن تنزل پيدا
كرده است.

 .1-0تقابل جهتي
ی ی از مثالهاي تقابر جهتی در غزلهاي حافظ ،بيت زیر است .زليخه این بيت را به دو
روش منظوم و منثور ترجمه كرده است:
عههزم دیههدار تههو دارد جههان بر لههب آمههده

بههازگهردد یهها بهرآیههد نيسههههت فرمههان شهههمهها
(حافظ)6811 ،
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ترجمة منظورم :بلغُ روحی شفاهی کی تراف ا الای تت ی فراق أم ولا
(زلیخة :غزل )61
ترجمة ترجمه :جانم براي دیدار تو به لبان رسيده است .نه ح م میكنی؟ جدایی یا پيوند؟
روحتتی التتمشتتتتتتتاقتتة لتترؤیتتتتت

ولتتلتُ إلی شتتفتاهی فُمتاذا تظ رها اآلن

(همان)
ترجمة ترجمه :جان مشتاق به دیدارت به لبانم رسيده است .اكنون نه فرمانی به او میدهی؟
در این بيت ،ميان دو فعر «بازگردد» و «برآید» تقابر جهتی هست .این تقابر ،همخوان و
همصدا با دیگر اركان بيت است .به بيان دقيقتر ،در این بيت ،نهار جمله است كه همگی
آنها با هم در ارتباطند و از همجواري آنها كليتی ی پارنه ش ر گرفته است .جملة نخست،
همان مصراع اول است؛ یعنی «جان بر لب رسيدهام ،عزم دیدار تو را دارد»« .بازگردد» و
«برآید» جملههاي دوم و سوماند و پرسش پایان بيت نيز آخرین جمله است .در بيت نخست،
از برلبآمدگیِ جان سخن میرود كه «شدت بیقراري» آن را به ذهن تداعی میكند (ر.
ك :روتيان .)6837 ،تقابر جهتی «بازگردد یا برآید» نيز بر مفهوم بیقراري تأكيد دارد؛
نراكه در همآیی این دو فعر متقابر ،حركت و نوسان و جنبوجوش است و از این حيث،
این تقابر جهتی به مفهوم بیقراري اشاره دارد .در استفهام «نيست فرمان شما» نيز معناي
استعجال و شتابزدگی است و شاعر با طرح این پرسش به دنبال این است كه زود كسب
ت ليب كند .مترجم این بيت را به ش لی منظوم و منثور ترجمه كرده است؛ در هيچ یک از
این دو ترجمه ،تقابر جهتی و پيوند ميان واژگان و جملههاي بيت رعایت نشده است .در
ترجمة منظوم به جاي تقابر جهتی فوق ،تقابر م مر «فراق و وصال» بهكار رفته است .روشن
است كه ننين معادلهایی ،حركت و پویایی تقابر جهتی را منتقر نمیكنند و در ترجمة
منثور نيز اساساً تقابر برگردان نشده است.

 .0-0تقابل دوسویه
در برخی از بيتهاي حافظ ،تقابر دوسویه دیده میشود .براي مثال میتوان به بيت زیر اشاره
كرد:
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شههههب قههدري نههنههيههن عههزیز و شهههریب

بهها تههو تهها روز خههفههتههنههم هههوس اسههههت
(حافظ)6811 ،

تعت َ التنتوم فی لیلتة التت ر ،تتا أعَلهتتا

تتن شتتتریتتف تةٍ ،إلتتی فتتِّتترهتتا ،هتتوس
(زلیخة :غزل )51

ترجمة ترجمه :خوابيدن در كنار تو ،در شب قدر كه عزیز و شریب است ،برایم هوس است.
در بيت فوق ميان «شب و روز» تقابر دو سویه هست؛ عالوه بر این ،ميان واژگان
هم جوارشان (یعنی قدر و خفتن) نيز نوعی تقابر ضمنی دیده میشود .شب به واژد «قدر»
اضافه شده است كه مفهومی دینی و عارفانه دارد و در مقابر ،روز با فعر «خفتن» آمده
كه معنایی مادي و شهوانی دارد .در یک سوي تقابر دوسویة فوق ،تركيب «شب قدري»
واقع شده كه مراد از آن شب وصال حافظ با دلدار است (ر .ك :حميدیان .)6868 ،اضافه
شدن شب به «قدر»  ،ش وه و امتداد آن را نندبرابر كرده است ،نراكه در ادبيات دینی،
شب قدر دراز و بهتر از هزار شب است .همچنين «یاي» ن ره اي كه در انتهاي این تركيب
اضافی آمده بر ع ظمت و بزرگداشت داللت دارد (ر .ك :كزازي . )6866 ،در ترجمة
بيت ،ن ره بودن این تركيب ،برگردان نشده و تركيب به ش ر معرفه ترجمه شده است.
همچنين در سویة دیگر تقابر ،روز است كه در متن عربی با «فجر» ترجمه شده است.
فجر به معناي ابتداي روز و « سپيدد صبحگاه» است (انيس و دیگران . )6831 ،این معادل-
یابی تقابر را كمرنگ كرده است؛ یعنی «شب و روز» متقابرتر از «شب و بامداد»اند.
افزون بر این ،در تقابر «شب و فجر» امتداد زمان كم می شود .به بيان دقيقتر ،فاصله
زمانی ميان شب و روز بيشتر از شب و بامداد است؛ زیرا طول زمان روز ،بيشتر از فجر
است .ننانچه گفته شد ،فجر تنها بر «سپيدهدم صبح» داللت می كند .روز اینچنين نيست
و به معناي « زمان ميان طلوع تا غروب آفتاب» است (انوري6831 ،؛ ذیر مدخر «روز»).
بنابراین ،در تقابر «شب قدر» و روز ،زمان ،كشيده تر و درازتر از تقابر شب قدر با فجر
است.
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در شعر زیر نيز تقابر «گفت و شنفت» به كار رفته است:
سههخن عشههق نه آن اسههت كه آید به زبان

سهههاقيا می ده و كوتاه كن این گفت و شهههنفت
(حافظ)6811 ،

ح یث العشتقِ لیسَ ح یثاً یِّری علی اللسانِ

ستتاقیتا هتات الخمر و أقصتتر هتاا الِّت ا
(زلیخة :غزل )36

ترجمة ترجمه :سخن عشق ،حرفی نيست كه بر زبان آید .ساقی ،باده بياور و این جدال را
كوتاه كن.
«گفت و شنفت» متقابرهایی دوسویهاند؛ البته میتوان آن را متقابرهاي جهتی نيز به شمار
آورد .مترجم در برگردانِ این تقابر دوالیه ،واژد «جدال» را به كار برده است .البته طبق قواعد
عربی وزن «فعال» هممعناي مصدر باب «مفاعله» است كه بر مشاركت داللت دارد؛ با این
حال« ،جدال» دقيقی براي تقابر «گفت و شنفت» نيست؛ نراكه این تقابر ساختاري دوگانه
دارد؛ یعنی در دو طر آن دو واژه آمده و در ميانشان واو قرار گرفته است .این دوگانگی
و كاركرد آوایی تركيب هم مفهوم تقابر را تشدید میكند؛ تک واژد «جدال» ننين قابليت-
هایی را ندارد.

 .2-0تقابل ضمني
از ميان تقابرهاي معنایی ،تقابر ضمنی بيشترین بسامد را در دیوان حافظ دارد؛ علت این امر،
تناسب این تقابر با زبان شعر و بيان شاعرانه است .شعر ،بيان احساسات و اندیشهها با منيق و
زبانی متفاوت با زبان عادي گفتار است .به بيان دیگر ،زبان شعر پيش پا افتاده نيست ،بل ه
ظریب و رمزآلود است .از همين رو ،شاعران همواره از گفتار سرراست و دمدستی روزمره،
تن میزنند و شعرشان را با زبانی رازناك بيان میكنند .تقابرهاي ضمنی ،معناهاي پنهان
بسياري را در خود دارند و این ویژگی به زبان ،شعریت میبخشد .راز شعروارگی بسياري از
بيتهاي حافظ نيز تقابرهاي پنهان و ضمنی است كه معناهاي الیهالیه و تودرتوي بسياري
دارند .واژگان حافظ ،تنها بيانگر معناهاي سيحی و ظاهري و داللتهاي قاموسی نيستند .در
واژگان او «اشارههاي ضمنی» بسياري منتقر میشود و اینچنين نوعی «فرازبان» بر سيح زبان
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عادي پدید میآید (ر .ك :پورنامداریان .)6831 ،مثالً در بيت زیر« ،گرد و عظيم» در معناهاي
ضمنیشان با ی دیگر متقابراند؛ در سيح نخست ،گرد ،معناي سب ی و عظيم معناي سنگينی
را دارد .به بيان دیگر ،در این سيح تقابر ميان دو معناي «سب ی و سنگينی» است .همچنين
از آنجا كه گرد از خاك است ،معناي بیارزشیِ (خاك) را نيز به ذهن تداعی میكند و در
مقابر عظيم نيز بيانگر معناي «گرانقدر و ارجمند» است؛ در این جنبه ،تقابر ميان دو مفهوم
«بیارزشی و ارزشمند بودن» است .در ترجمة عربی نه تنها تقابر این دو واژه و پيوند مفهومی
واژگان بيت برگردان نشده است ،بيت نيز نادرست ترجمه شده است:
همچو گرد این تن خاكی نتواند برخاسهههت

از سهههر كوي تو زان رو كههه عظيم افتههادسهههت
(حافظ)6811 ،

أ تتتّا بتتت نتتتتی التتتتتتتترابتتتیّ

فطین ثتیت ال یتت ر علی النُّهوض ن حِماف
(زلیخة :غزل )81

ترجمة ترجمه :اما بدن خاكی من ،همچون گلی سنگين است كه نمیتواند از كوي تو
برخيزد.
در شعر زیر ،تعبير «یک جو» و «دو صد من زر» از نند جنبه با ی دیگر متقابراند:
نو حافظ در قناعت كوش و از دنياي دون بگفر

كه یک جو منّت دونان دو صد من زر نمیارزد
(حافظ)6811 ،

اس تعَ أن ت ون فی التناعةِ کحافظ ،و اترف ال نیا الستتافلة

فإنل فِلساً یمنُّ به األدنیا ال یع

ئتی رط ٍ ن الاهب
(زلیخة :غزل )696

ترجمة ترجمه :ب وش كه در قناعت نون حافظ باشی و دنياي دون را واگفار؛ نراكه خرده-
پولی كه دونان آن را میبخشند ،قدر دو صد رطر طال نيست.
در این دو تركيب ،از یک سو« ،یک» در تقابر با «دو صد» قرار دارد؛ نراكه یک،
كمترین عدد است و «دو صد» بسيار بيشتر از آن است .همچنين «جو» و «من» هرنند
واحدهاي سنجش وزن اند و از این حيث اشت راك معنایی دارند با ی دیگر متقابراند .جو
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بر وزنی بسيار سبک اشاره دارد؛ « دانة جو واحد وزن ایرانی و برابر با یک نهارم تسو یا
یک شانزدهم دانگ و یک نود وششم مثقال است .تا حدود قرن هشتم هجري 8/859
گرم بوده ،اما بعدها تا زمان حاضر 8/853گرم محاسبه میشده (حميدیان« .)6868 ،من»
نيز در زمانها و م ان هاي مختلب ،وزن متفاوتی داشته است .برخی آن را معادل 389
گرم دانسته اند .در ایران سه من رایج بوده است .من كونک 388 ،گرم؛ من متوسط،
 6618گرم و من بزرگ  8888گرم یا سه كيلوگرم بوده است (همان :ج.)1686 :8
بنابراین ،مدلولهاي ضمنیِ «جو و من» ؛ یعنی مقدار وزنی كه بدان داللت دارند با
ی دیگر متقابر اند .در واقع ،تقابر این دو واژه ،تقابر در دو مفهوم «سب ی و سنگينی»
است .همچون «جو» به معناي دانة جو فرض شود (نه مقياس سنجش وزن) با زر (طال)
متقابر است؛ نراكه دانة جو بیارزش و كمبهاست و طال ارزشمند و گرانقدر است.
بنابراین ،تركيب «یک جو منّت» با «دو صد من زر» از جنبه هاي مختلفی متقابراند و با
هم پيوند معنایی دارند .در ترجمة عربی ،تقابر به كلی از بين رفته و پيوند ميان واژگان
به كلی از هم گسسته شده است .افزون بر این ،مترجم در معادلیابی به جاي «یک جو»،
«فلساً» (یک فلس) را به كار برده كه یک واحد پولی كمارزش است .روشن است كه از
حيث ارزش و سنگينی ،فاصلة ميان مفهوم یک دانه جو با دو صد من زر ،بسيار بيشتر از
«فلس» و «دو رط زر» است .مترجم می توانست در ترجمة «یک جو» از معادلی نون
«حبة شعيرٍ» یا «ق در حبة شعيرٍ» استفاده كند.
در بيت زیر نيز تقابر ضمنیِ ظریفی بين معناهاي «خرمن» و «برگ كاهی» وجود دارد:
زمههانههه گهر بهزنههد آتشهههم بههه خههرمن عمر

بسهههوز كههه بهر مهن بههه برگ كههاهی نيسههههت
(حافظ)6811 ،

حتت عمری ،إذا أشتتغت الَ تان بته النتارَ،

قت له فلیحترق ،فهوَ ال یع ِ ورق العشتتبِ عن ی
(زلیخة :غزل )65

خرمن در خود معناهاي فراوانی و ارزش را دارد و در «برگ كاهی» داللتهاي كمی
و بی ارزشی است .این تقابر در ترجمة عربی به ش ر «حت » (كشتزار) و «ورق العشب»
(برگ سبزه) برگردان شده است .این ترجمه ها ،هرنند تا حدي معادل و همتراز با تقابرِ
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«خرمن و برگ كاه» در متن اصلی اند ،اما زیبایی آن را ندارند .خرمن عمر و «حت عمر»
(كشتزار عمر) تا حدي هممعنایند ،اما «ورق عشب» برابر با «برگ كاهی» نيست؛ زیرا
«عشب» به گياه سبز گفته میشود و «كاه» ،گياهی است كه خشک شده است .طبيعی است
گياه خشک ،بیارزشتر از برگ سبزه ها است و بيشتر در معرض نابود شدن است .افزون
بر این در متن حافظ «برگ كاهی» به ش ر ن ره آمده است .ننانچه پيشتر گفته شد ،این
نوع ن ره بودن ،طبق اصول بالغت بر كمی و بی ارزشی داللت دارد ،اما در ترجمه برگردان
نشده است.
در بيت زیر نند تقابر هست:
در خرمن صهههد عههاقههر زاهههد زنههد آتش

ایههن داغ كههه مهها بههر دل دیههوانههه نهههههادیههم
(حافظ)6811 ،

أشتتعلتُِ النلارَ فی حصتتو ئة زاه عاق ٍ،

حتترارة التتن تلار عتتلتتی قتتلتتُتتنتتا التتمتتِّتتنتتون
(زلیخة :غزل )876

ترجمة ترجمه :حرارت آتشی كه بر قلب دیوانة ماست در محصول صد زاهد عاقر ،آتش
برمیافروزد.
در این بيت ،نخست «عاقر زاهد» با «دیوانه» متقابراند .همچنين «صد» بر عدد بسيار
اشاره دارد و در مقابر آن« ،این» آمده كه اشاره به نامبرده اي (مشاراليهی) یگانه دارد.
افزون بر این دو ،آتش و داغ نيز در تقابر با ی دیگرند؛ نراكه آتش سوزان است و داغ،
نشانی است كه از سوختگی بر جاي مانده و اكنون سرد شده است .بنابراین ،این دو واژه
در معناهاي ضمنی شان (سوزندگی و سردي) متقابر اند .به بيان دیگر ،حافظ میخواهد
بگوید كه این داغ و نشانی كه بر دل گفاشتهایم  -هرنند كه اكنون سرد شده است-
هنوز هم آنقدر سوزناك ا ست كه خرمن صد عاقر زاهد را به آتش میكشد .مهم ترین
عامر زیبایی این بيت ،همين تقابر اخير است كه در خود تناقض و مبالغه نيز دارد .در
ترجمة عربی براي واژد «داغ» معادل « حرارة النار» (گرماي آتش) آمده است؛ این معادل
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دقيق نيست و نوعی مجاز به «عالقة ماكان» 6است .این معادلگفاري ،تقابر «سوزندگی
و سردي» را بر هم زده است؛ نراكه «گرماي آتش» متقابر با آتش نيست ،بل ه هممعناي
با آن است .مصراع دوم را می توان اینچنين ترجمه كرد :هاه الوسمة التی وضعناها علی
قلُنا المِّنون ،أشعلُ النار فی حصو

ئة زاه عاق .

بحث و نتيجهگيري
شعر حافظ از حيث معنایی بسيار غنی و پرمایه است .واژگانی كه در هر بيت به كار رفته با
ی دیگر پيوندها و ارتباطهاي نهان و آش اري دارند .ی ی از پيوندهاي معنایی در بيتهاي
حافظ تقابر معنایی است كه از دل آن ،معناهاي روشن و پنهان بسياري خلق شده است.
تقابرهاي حافظ به حدي ظریب و دقيق است كه اجراي كونکترین تغييري در آن ،معناها
و داللتهاي برخاسته از آن را از بين میبرد و مخدوش میسازد .در جاهایی ،ترجمة علی
عباس زليخه از تقابرهاي حافظ ،نارسا و ناتمام است .در بيتهایی از حافظ ،تقابرها با
واژگانی ناهمگون (مثالً صفت و حر ) پرداخته شدهاند .به همين خاطر ،زليخه برخی از
آنها را فهم ن رده است.
در جاهایی از ترجمة او معادلیابی واژگان متقابر به صورت دقيق انجام نشده و تناسب
ميان واژگان به هم خورده است .به بيان روشنتر ،در ترجمة او ،متقابرهاي حافظ از حيث
معنایی از هم دور یا به هم نزدیک شدهاند .مثالً تقابر «شب (قدر) و روز» در شعر حافظ با
«شب و بامداد» برگردان شده است .گاهی متقابرهاي حافظ با دیگر واحدهاي بيت (نون
مصراع ،جمله یا دیگر واژگان) ،ارتباط معنایی دارند .در جاهایی از ترجمة زليخه ،هرنند،
تقابر حفظ شده است ،ارتباط آن با دیگر واحدهاي زبانی بيت لحاظ نشده است .برخی از
واژگان متقابر حافظ ،نند معنا دارند و از دل این معناهاي نندگانه ،تقابرهاي متعددي پدید
آمده است .در جاهایی از این ش ر از تقابرها ،زليخه نتوانسته است معادلهاي مناسبی بيابد
و تعدد تقابرها و معناها را به نحو درستی منتقر كند.
تقابرهاي ضمنی حافظ ،بسيار هنرمندانه طراحی شدهاند و فهم آن نيازمند تأملی ژر و
طوالنی بر اشعار او است؛ نراكه در این نوع تقابرها ،واژگان در معناهاي ضمنی (و نه
 .6ننانچه گفته شد« ،داغ و نشان» سردند .اگر آن را به معناي «حرارت آتش» بگيریم ،حالت پيشين آن را در نظر
گرفتهایم كه همان مجاز به عالقة ماكان میشود.

 | 101پژوهشهاي ترجمه در زبان و ادبيّات عربي | سال  | 11شماره  | 12پاييز و زمستان 1011

صریحشان) در مقابر با ی دیگر آمدهاند .در جاهایی ،زليخه نتوانسته تقابر ضمنی را بفهمد
و معناهاي سایهوار و متقابر شعر حافظ را در ترجمهاش وارد كند.
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