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Abstract 

Hafez Shirazi is an iranian poet who should be searched for his reputation in his love 

poetry (ghazal). Because of the full mastery of rhetorical techniques, he embellished 

beautifully and artistically his love poetries with these trops. Hafez's reputation spread 

throughout the world even the arab world. From the early twentieth century, arabic 

litterateurs began to research and investigation about Hafez and Ibrahim Shourabi - 

egyptian translator and writer- took the first step in this regard. Up to now, more than 30 

translations have been made from his bureau in Arabic. Among the most well-known 

Arab translators of Hafez’s poetry is Omar Shibli from Lebanon who translated Hafez’s 

poems in four volumes. This article intends to critically investigate Shibli’s Arabic 

translation of irony in Hafez’s poetry using a comparative-analytical research method 

and library resources. The research results show that Omar Shibli has not understood 

many of Hafez’s ironic concepts despite having spent nearly 20 years of his life in Iran. 

Consequently, he has failed to convey the sublime concepts of Hafez’s poems to the 

Arab audience. 
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 مقالة پژوهشی

 فارسی( - عربی تطبيقی )مطالعات تطبيقی ادبيّات نامة کاوش

 818-823 .صص ،8331 بهار ،33 شمارة ،نهم سال ،رازی دانشگاه

  براساس حافظ دیوان از شبلی عمر عربی ةترجم در هکنای عرفانی مفهوم

 برمن آنتوان نظریّة

 1زادهقربان بهروز
 ایران ،بابلسر ،مازندران دانشگاه ،عربی اتادبی و زبان گروه استادیار

 2احمدی شهرام
 ایران ،بابلسر ،مازندران دانشگاه ،فارسی ادبیّات و زبان گروه یاراستاد

 22/2/1931پذیرش:   1/11/1931دریافت: 

 چکيده
 فنا ن  بار  ریا نظ کا   ةاحاطا  دلیا  باه  یو .کارد  جساتو   او غزلیاات  سرودن در باید را ششهرت که است نیزم رانیا شاعران زا شیرازی حافظ

 دهیا درن رد را عار   جهاان  یحت ا  ،عاال   ةهما  ،حاافظ  شهرت .است هدکر مزیّن ها هیآرا بدین ،نرمندانهه و زیباییبه را خ د غزلیات ،بالغی

 ن یساند   و متارج   - شا اربی  اباراهی   را زمیناه  نیا در گام لیناوّ و پرداختند حافظ پیرام ن پژوهش به بیست  قرن  یاوا از عر  نبایاد .است

 زباان  عار   مترجماان  مشاه رترین  ازجملاه  اسات.  پذیرفتاه  انواام  عربی زبان به وی دی ان از ترجمه سی از بیش تاکن ن .برداشت - مصری

 تاا  اسات  آن بار  ،رو پیش ن شتار برگرداند. عربی نظ  به جلد چهار در را او دی ان که معاصر لبنانی شاعر و ن یسنده ،شبلی عمر ،حافظ اشعار

 نقاد  ،بارمن  آنتا ان  نظریّاة  براساا   را حافظ دی ان یها هیکنا از شبلی عربی ةترجم ،یا هکتابخان منابع از استفاده با و تحلیلی - تطبیقی  شی  به

 امّاا  ،کارده  سارری  ایاران  در را خ د عمر از سال بیست به نزدیک اینکه به ت جّه با شبلی عمر که دهد یم نشان پژوهش ندیبرآ .کند بررسی و

 نبا ده  قم ف ا  چنادان  ،عربای  مخاطب به حافظ غزلیات عالی مفاهی  انتقال در وهیدرنت ؛است نبرده پی حافظ اشعار کنایی مفاهی  از بسیاری به

 است.

 .ترجمه ،کنایه ،شبلی عمر ،حافظ ،تطبیقی ادبیّات :دیکلي واژگان

                                                                                                                                                          
 b.ghorbanzadeh@umz.ac.ir                  . رایانامة ن یسند  مسئ ل:1

 sh.ahmadi@umz.ac.ir             . رایانامه: 2
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 شگفتاريپ .8
 موضوع فیتعر .8-8

 عرفاانی  عالی یها شهیاند و افکار یمن به س یی از یو ؛است ممتنع و سه  او شعر و (1)ظحاف  دربار نظر اظهار

 و صاناعت  فنا ن  و هاا  هیا آرا ،شااعری  رهنا  دقاایق  و فیا ظرا بر کام  ةاحاط و هنرمندی مدد به س دیگر از و

 او تا ان  یما  دیا ترد یب که است گذاشته یادگار به خ د از ایعاشقانه – عارفانه نا  غزلیات چنان ،ادبی بالغت

 اسات.  ایرانای  روح مظهار  و فارسای  غازل  اوج او رشاع  ؛آورد شامار باه  فارسی غزل اعتالی و اعتبار جبم  را

 و برگزیاده  الفاا   باا  را یغناا   و حکمی ،عرفانی دقیق افکار ،خ د عالی یها غزل در رینظ ک  مهارتی با حافظ

 ،صافا  ر.ک:) آورد وجا د باه  فارسای  اد  در یلیباد  یب جاویدان شاهکارهای راه این از و کرد همراه منتخب

1933: 1632-1613). 

 ةپهنا  در بلکاه  - اسات  منازلشان بخش نتیز کری  قرآن همراهبه که - یانایران انیم در تنها نه ،حافظ دی ان

 ةمطالعا  از پا   عار   مترجماان  و پژوهشاگران  از یاریبس است. شدهشناخته نیز عر  جهان در ویژه به ،گیتی

 و شااعر  - (2)شابلی  عمار  کاه  حا ی نباه  ؛پرداختند شستایش به ،او یها شهیاند و افکار با آشنایی و حافظ دی ان

 سارودن  باا » :دیا گ  یما  و داناد  یم ،عر  نامدار شاعر ،ق( 952-969) یمتنبّ طراز ه  را حافظ - لبنانی مترج 

 یا گساترده  بازتاا   ادنیا  در یمتنبّا  دیا ان  مانند  انشید و است کرده زده شگفت را جهان مردم دی انی چنین

 «.شا د  دیاده  ایا دن در اسات  بعیاد  گار ید او مانناد  و اسات  نابغاه  حافظ هک باورند این بر مردم همة است. داشته

 انیسارا  غازل  آمدرسا  را حاافظ  ،ت نسای  متارج   و ن یسنده ،ط یلی احمد همچنین ؛(259 :2 ج ،2612 ،شبلی)

 از حاافظ  اسات.  سارآمد  نیز جهان در بلکه ،نیست ایرانی انیسرا غزل سرآمد تنها او :دیگ  یم و داند یم جهان

 .(3-5 :2663 ،ط یلی ر.ک:) است جهان شاعران نیرت بزرگ

 اباراهی   را زمیناه  نیا ا در گام لیناوّ و پرداختند حافظ پیرام ن پژوهش به ،بیست  قرن  یاوا از ،عر  نبایاد 

 باه  سار   ،آم خات  انگلساتان  و مصار  در را رسیفا زبان وی برداشت. - مصری  ن یسند و مترج  - ش اربی

 حافظ  نخسات  .دکر تألیف حافظ  دربار کتا  دو سرانوام و (193-195 :1913 ،ن شها ر.ک:) کرد سفر ایران
 دانشاگاه  در (1922 /1329) ساال  در و با د  اش یدکتار  ةرسال ،درحقیقت که یرانإ يف والغزل الغنفء شفعر يریاز الش  

 هبا  قااهره  المعاار   ةمطبع در و شد تقدی  حسین طه به  کتا این بعد سال کرد. دفاع آن از قاهره رد لاوّ فؤاد

 1313 ساال  در ،با د  ایاران  اساالمی  جمها ری  رایزنای  باه  قمتعل ا  کاه  نیز بیروت وضهالر  دار در و سیدر چاپ

 یهاا  یژگا یو نیاز  و معاصارانش  و او روزگاار  حا اد   و حاافظ  باه   اربیش ،کتا  این در شد. چاپ تودید

 ثار ا .(1313 ،شا اربی  ر.ک:) اسات  تاه پرداخ اش یفلساف  یهاا  دگاهیا د و عرفانی باورهای و زندگی گ ناگ ن
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 ةترجما  در گاام  نخستین نیز کتا  نیا ؛است جلد دو در شاریاز أغفين عن ان با حافظ دی ان ةترجم ،ش اربی دیگر

 از تعادادی  اامّا  ؛گرفات  پایش  در را منثا ر  ةترجما  تاا ، ک ایان  در شا اربی  ؛اسات  عربی زبان به حافظ اشعار

 .(2665 ،الش  اربی ر.ک:) دبرگردان عربی شعر به نیز را ها غزل

 دموادّ  ةترجم به شروع ،زبان عر  پژوهشگران و مترجمان از برخی ک  ک  ،ش اربی ةترجم انتشار از پ  

 اماروز  باه  تاا  عربای  نثار  و نظا   باه  حاافظ  دیا ان  از کاه  مختلفای  یهاا  ترجمه ؛(9)کردند عربی به حافظ دی ان

 هدشا  منتشار  - عربای  زباان  باه  - ایرانای  شااعر  ایان  پیرام ن که دیمتعدّ یها فیتأل و ها پژوهش و گرفته انوام

 کاه  دارد ترجماه  سای  از بایش  ،حاافظ  دیا ان  تاکن ن ش د. شناسانده عر  جهان به حافظ تا شد سبب ،است

 اینکاه  ت جّاه  قابا   ةنکتا  دارد. اداماه  ،تر تمام هرچه یتجدّ با ها تالش این و است عربی به فارسی از ها آن بیشتر

 آن و کارده  انتخاا   را دی ان از بیت چند تنها ،مترج  که است حافظ اشعار از منتخبی شک به ها ترجمه بیشتر

 آن منظا م  ةترجما  باه  قاادر  ،زبان عر  مترج  و است عربی نثر به ،ها ترجمه یشترب .است هبرگرداند عربی به را

 عبادال  ةترجما  باه  تا ان  یما  م ناه ن رایب ؛است اهمّیّت حا ز و ت جّه درخ ر ها آن ةترجم ،حال نیع در ؛نب ده

 يف  الففرسا    غا الل   کتاا   در ماارون  خلیا   جارج  ةترجما  و  الففرسا    غا الل   مفتفح کتا  در موذو  طالل و خالدی
 هاا  زباان  عار   باه  فارسی زبان آم زش برای که کتابشان در لبنانی مترج  دو نیا د.کر اشاره رهفتطو   واتریخ نشأهتف

 دو ایان  ،درواقاع  ناد. اهبرگرداناد  عربای  نثار  باه  را آن سار   ه،کارد  انتخا  را حافظ ابیات از یتب چند ،ستا

 طار   از ؛کنناد  القاا  خ انناده  باه  را متن پیام تا دندک شی و کردند اقدام معنایی یا واژهبهواژه ةترجم به ،مترج 

 عربای  نظا   باه  را نآ ،حافظ شعر زیبایی و م سیقی حفظ با امکان حدّ تا کردند سعی دیگری مترجمان ،دیگر

 (1325) شابلی  عمار  ؛مصر از (م 2662-1363) الش  اربی نیام ابراهی  ت ان یم ها آن نیتر معرو  از ؛برگردانند

 ر.ک:) بارد  ناام  را هیسا ر  از (1311-1116) یالفرات محمد و مصر از (1332-1313) یالصّاو صالح ؛لبنان از

 (.26 :2611 ،زادهقربان

 جامعاه  و ادبیّاات  پیشارفت  باه  آن مثبات  جنباة  اسات  ممکان  و اسات  اصلی متن سیبازن ی ین ع به ترجمه 

 یهاا  اندوختاه  باه  تا ان  یما  آن ةلیوسا  باه  کاه  است پلی چ ن ترجمه (.1 :1939 ،ج  صلح ر.ک:) کند کمک

 بارد  بهاره  جامعاه  یساازندگ  و شاک فایی  راه در ثروت این از و یافت دست دیگران تاریخی فرهنگی و علمی

 زباان  باه  بایاد  ،خ د زبان بر افزون ،ماهر و خ   مترج  که است واضح پر .(96 :1916 ،یبادآ شم  ر.ک:)

 ،آن باه  مربا    هاای تلیّا افعّ و ترجمه .باشد داشته کام  طتسل  - است ترجمه قاب  مت ن زبان همان که - مبدأ

 جهاان  یهاا  مل ات  ساایر  با یارتباط ای وس نیتر مه  از یکی ،خ د که اردد قرار تطبیقی ادبیّات زیرموم عة در

 کاه  دهاد  نشاان  تاا  گماارد  یما  تهمّا  شاده  ترجماه  متا ن  تکیفیّ بررسی به عل  این ،وهیدرنت ؛دیآ یم شماربه
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 همچناین  اسات؛  داشته ت فیق میزان چه به دیگر زبان به زبان یک از ن یسنده مقص د و مفه م انتقال در ،مترج 

 کمتارین  تاا  دارد مباذول  را تدق ا  کماال  ،ترجمه در باید مترج  که گذارد یم صحه امر این بر تطبیقی ادبیّات

 از ت اناد  ینما  کاما   طا ر باه  متنی هیچ که ددار یم تأکید امر این بر هرچند .ش د انوام متن در یفتصر  و دخ 

 و شامارد  یما  ریناپاذ  اجتنا  امری را ترجمه در تغییرات و  تصر  و دخ  زیرا ش د،  منتق دیگر زبان به انیزب

 ک شاا  ،ترجماه  در آن ییباا یز و مفها م  و معنا و اصلی متن انتقال در ،امکان حدّ تا باید مترج  که است تقدمع

 ةترجما  در حاافظ  اشاعار  هاای هکنایا  مفه م تا است درصدد رو پیش ن شتار .(961 :2661 ،عب د ر.ک:) باشد

 کاه  را کنایاات  مفها م  یینارساا  و ضعف نقا  و کند بررسی 1برمن آنت ان نظریّة براسا  را شبلی عمر منظ م

 .نماید بیان ،است فارسی ادبی زبان به مترج  ةاحاط عدم خاطربه هعمد ط ربه

 هدف و يّتاهمّ ،ضرورت .8-2

 دیا ان  اینکاه  باه  ت جّاه  باا  اسات.  حافظ دی ان در ها هیکنا از شبلی عمر ةترجم تطبیق ،حاضر پژوهش از هد 

 هاا  زباان  یفارس برای ،ابیات شرح بدون ،آن مفه م درک و فه  ،است اصطالحات و ها هیکنا از سرشار ،حافظ

 ضارورت  و اهمّیّات  ،اسات  دهکر منتق  ها زبان عر  به را ها هیکنا این شبلی عمر چگ نه نکهیا .است دش ار نیز

 .کند یم صمشخ  را بحث

 پژوهش یها پرسش .8-3

 است؟ چگ نه حافظ دی ان ةترجم در شبلی عمر روش -

 با ده  میازان  چه تا عربی به آن درست ةترجم و حافظ اشعار کنایات فه مم فه  در شبلی عمر تف قیّم  میزان -

 است؟

 ،بارمن  نظریّاة  ةگانا سیزده هایفهمؤل  به ت جّه با حافظ دی ان از ،خ د شعری ةترجم در ،حد چه تا شبلی عمر -

 است؟ کرده عم  م ف ق

 پژوهش ةپيشين .8-1

 شاک  باه  چاه  - اثاری  هایچ  تااکن ن  شابلی  ةترجما  در حاافظ  اشاعار  هاای هکنای ممفه  یبررس و نقد م رد در

 در حاافظ  اشاعار  یها ترجمه که هست مقاالتی اامّ ؛است نشده منتشر - مقاله و کتا  ص رت به چه و نامه انیپا

 :ازجمله ؛است شده یبررس و نقد آن

 و آزاد یفظا الل  تحات  ةترجما  ازنظار  را آن و کارده  انتخاا   را حاافظ  دیا ان  از ترجمه هشت (1939) عزیزی

 باا  و دهکار  بررسای  و نقد را حافظ غزلیات از غزل بیست (1932) ریتیم  است. دهکر بررسی و نقد ،ارتباطی

                                                                                                                                                          
1. Antoine Berman 
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 و کارده  سیربر را ازیشیر حافظ انی د از زباان  عار   مترج  ،بیارش  یها برداشت تحلیلی - ت صیفی روش

( نیز در گزارشی باه معر فای   1931وند و الماسی )زینی .کند یم نبیا را شانیها برداشت هتشبا و  ختالا  یدل

 اند.پژوهی در اد  عربی پرداختهابعاد حافظ

 نظری چارچوب و پژوهش روش .8-1

 باه  ،یا کتابخاناه  مناابع  از استفاده با و تطبیقی - تحلیلی شی   به حاضر پژوهش ،شد بیان که ایمقدّمه به ت جّه با

 باا  - شابلی  عمار  عربی ةترجم و حافظ اشعار در کاررفته به کنایی باتیترک و ها عبارت مفه م ةسیمقا و بررسی

 حاافظ  اشاعار  از منظا م  ترجماة  دفتار  چهاار  رو پایش  ن شاتار  در .است اختهدپر – برمن آنت ان نظریّة به ت جّه

 بار  سا دی  شارح  ،ش ق شرح ازجمله شرح و دی ان چند از نیز حافظ خص صدر نیهمچن است؛بررسی شده 
 در رفتاه کارهبا  یهاا  هیا کنا از تعدادی ،نم نه مثابة به و است شده استفاده شیرازی حافظ غزلیات  انید و حافظ

 گیرد. قرار کاوش م رد آن نادرستی تا شد مقایسه شبلی عمر عربی ترجمة با و انتخا  حافظ اشعار

 موضوع تحليلی پردازش .2

 ترجمه در متن تحریف دربارة او نظریّة و برمن آنتوان .2-8

 در کاه  است معتقد یو است. فرانس ی گرایمبدأ مترج  و شنا  زبان ،فیلس   ،(1331-1322) بِرمن آنت ان

 بارمن  .گاردد  ایوااد  ترجماه  ماتن  در اتای تغییر نبایساتی  و شا د  احسا  مبدأ متن بیگانگی حالت دیبا ،ترجمه

 را بنادی  گرا اپاار  و یگذار نقطه در تغییر یت ح یا کالم اطنا  ،زبان ساختار ،ن یسنده سبک در تغییر هرگ نه

 اناد  عباارت  که دارد فهمؤل  سیزده ،وی دیدگاه از متن تحریف سیست  شمارد. می بر متن تحریف ع ام  ازجمله

 ،گرایاای تفاااخر ،یکمّاا زدایای  غنااا ی ،کیفاای زدایای  ی غنااا ،کااالم اطنااا  ،ساازی  ا شااف  ،سااازی عقالیای  از:

 ساازی  با می  یاا  تخریاب  ،ماتن  در مساتتر  معناایی  هاای شبکه تخریب ،هنگضربا تخریب ،متن سازی همگ ن

 .(51 :1913 ،پ رمهدی ر.ک:) اصطالحات تخریب ،زبانی سیست  تخریب ،یمحل  های زبان زبانی های شبکه

 کاه  اسات  معتقاد  یو ؛کناد  یم مطرح را ترجمه در اخالق بحث ،ترجمه از هد  تعریف در بِرمن آنت ان 

 دیگاری  قا ل  کاه  ترجماه  بار  حااک   اخالقای  د ها  با تنها ،انتقال این اامّ ؛است کردننتق م و ن شتن ،ترجمه

 آن بار  ساعی  ،رو پایش  ن شاتار  در .(31 :1935 ،ی سافی  و افضالی  ر.ک:) ابدی می قتحق  ،است دیگری مثابة به

 شابلی  ةترجما  در یکمّا  زدایای  ی غناا  و کیفای  زدایای  ی غناا  عنااوین  با برمن ةفمؤل  سیزده از هفمؤل  دو تا است

 .ش د داده تطبیق

 8کيفی زدایی یئغنا .2-8-8

 و کلماات  باا  جماالت  خا   و پایچ  و اصاطالحات  و کلماات  جایگزینی تحریف، ن ع این برمن، نظر براسا 
                                                                                                                                                          
1. L'appauvrissement Qualitative 
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 کاه  تحریفای  نیساتند.  مبدأ واژ  سطح در کلمات، طنین و آوایی و معنایی غنای ازلحا  که است اصطالحاتی

 دشا ارترین  از یکای  و ترجماه  در م جا د  مساا    تارین ساخت  از یکای  شااید  ،گ یاد مای  سخن آن از برمن

 .(36 :1913 ،پ رمهدی ر.ک:) باشد مترج  هر کارهای

 ترکیباات  و کلماات  کااربرد  خاطرهب – لغت فرهنگ از حافظ دی ان زبان یفارس  خ انند یازین یب باوج د 

 ساادگی  بااوج د  آنچاه  اسات.  آن اعا ّ  و قادمایی  مفها م  باه  ،هیکنا از سرشار وی غزلیات - معه د و متداول

 ،تصا ّر  قابا   ریا غ و دیریاا   عرفاانی   مفاهی بر افزون ،ش د یم او شعر عمیق نه و سطحی فه  م جب کلمات

 حاافظ  شاعر  صاحیح  فها   از را مخاطاب  ،دشا  ن تحلیا   یدرسات  به اگر که ستا ها هیکنا وج د ،امر ابتدای در

 باا  کاامالا  شاعر  زباان  کاه  اسات  شاعر  ترجماة  ،ترجماه  نا ع  نیتار  ساخت  .سازد یم منحر  حت ی و دارد یبازم

 پیچیادگی  باعاث  خا د  امار  نیا ا و با ده  متفاوت معم لی زبان با درونی، یقیم س و قافیه ،وزن از برخ رداری

 و باشاد  نداشاته  کاافی  آشانایی  مبادأ  زباان  با مترجمی اگر و (13 :1911 ،اقبالی ر.ک:) است شده شعر ترجمة

 .شا د  یما  زباان  دو میاان  ارتبااطی  حلقة شدندار خدشه باعث ،دکن منتق  مقصد زبان به را شاعر دمقص  نت اند

 باا  متارج   آشانایی نا تنهاا  آن دلیا   ولای  ،باشد داشته یتهااشتبا است ممکن یا ترجمه هر که است ذکر انیشا

 و عباارات  و اژگاان و خ انادن  در یتا دق بای  چا ن  عا املی  ادبای  ترجماة  در مثاال  برای بلکه ،نیست مبدأ زبان

 متارج   تهااشاتبا  در دت انا  یما  نیز متن در نگارشی عال   به یت جّهبی و جمله ارکان صحیح ندادنتشخیص

 شابلی  کاه  هاایی کنایاه  از هاایی نم ناه  زیر در .(93 :1932 ،زادهفتحعلی و سیفی ر.ک:) باشد دخی  ترجمه در

 د.ش می بیان است، نکرده درک درستیبه را هاآن مفه م
 هادل در افتاد خون چه .2-8-8-8

 :دیگ  یم حافظ

 بگشااید  طار ه  زان صابا  آخار  هکا  اینافه ب ی به
 

 هاا دل در افتااد  خا ن  چه مشکینش جعد تا  ز 
 

 (1 :1913 )حافظ،

 و با ده  رنا   در بسایاری  ،برسااند  مشاتاقان  مشاام  باه  و برراکناد  را او گیسا ی  عطار  صبا باد که امید این در بیت: معنای

 .(116 :2 ج ،1932 ،حمیدیان ؛39 :1 ج ،1912 ،خر مشاهی ر.ک:) قرارند یب

 اسات.  «کشایدن سختی و رن » از کنایه ،«ها دل در افتاد خ ن چه» عبارت ،پیداست بیت معنای از که ط ر همان

 عربای  ةترجما  که یحال در ؛است هکرد ترجمه «قلوب من دمفء   نز ت» شک به لفظبهلفظ را عبارت این شبلی عمر

 :است «والعذاب العنفء من الکثری یعفين» آن

 راحااا  عنااا مف قلاااوب مااان دمااافء   ناااز ت لَکااا 

 

 األجعاا  شااعر  ضاافف ر علاا  هتاا    صاا ف رایح   

 

 (11 :1 ج ،0226 ،ش لي)
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 دارد یم فریاد جرس .2-8-8-2

 :گ ید می حافظ

 دم هار  چا ن  عایش  امان  چه جانان منزل در مرا
 

 هااامحماا  بربندیااد کااه داردماای فریاااد جاار  
 

 (1 :1913 )حافظ،
 مارگ  هشادار  کاه  وقتای  بگاذران   خا ش  ،خطار  احساا   و تر  یب ،جانان منزل در ت ان  یم چگ نه من بیت: معنای

 .(11 :1913 ،بهرامیان و یسواد ر.ک:) دیببند سفر بار که افکند یم طنین گ ش  در هرلحظه

 :1912 ،خر مشااهی  ر.ک:) اسات  «مارگ  سایدن فرار برای هشدار» از کنایه «دارد یم فریاد جر » عبارت پ 

 حاالی  در اسات  کارده  ترجماه  «اندی ویالن ا جرس إذا» به را یادشده عبارت ،شبلی عمر .(16 :1911 ،یکاشان ؛32

 :(3 :2619 ،زلیخة) ستا «ح لالر   جرس قرع» یمعنا هب که

 هلجااارا بصاااوت  وکااافن اندی ویالن ااا جااارس إذا  العمر يل یط   ک ف األح فب منزل يف أان

 

 (11 :1 ج ،0226 ،ش لي)
 گردون مهر .2-8-8-3

 بارای  را فرصت ت  پ  .است دروغین داستانی ،دنیا  روز چند تمحبّ و مهر و وفاست یب دنیا :گ ید می حافظ

 :رشم غنیمت دوستان به ینیک

 افساا ن و اساات افسااانه گااردون مهاار روزه ده
 

 ارایاا شاامار فرصاات یاااران یجااا بااه نیکاای 
 

 

 (1 :1913 )حافظ،

 ةترجما  در شابلی  عمار  و اسات  «روزگاار  و دنیاا  التفاات  و محبّت» از کنایه ،بیت این در «گردون مهر» عبارت

 است: کرده ترجمه «وصال» را آن اشتباه به و نبرده پی آن مفه م به خ بی به خ د

 وصاااااااااااااف ا  الل ااااااااااااافيل مااااااااااااان عشااااااااااااار بعااااااااااااا 
 

 خراظاااااااااا  هاااااااااان   بعاااااااااا  ماااااااااان عاااااااااا   کاااااااااال   

 

 (02 :1 ج ،0226 ،ش لي) املسفظ  حتلو األح فب بالد يف واغتنم    ظرص  الوصفلَ  واجعل  
 خاشکر لعل لب .2-8-8-1

 بلکاه  ؛کان   ینم تالفی ،کنی نفرین مرا یا دهی دشنام من به اگر :گ ید می معش ق به خطا  ریز بیت در حافظ

 :است نازیبا و تلخ کالم ةشایست ،سخن نیریش لب هرچند ؛کن  یم دعا  ت برای

 گاا ی  دعااا نفاارین وگاار ییفرمااا دشاانام اگاار
 

 را شااکرخا لعاا  لااب زیباادماای تلااخ جاا ا  

 

 (96 :1 ج ،1932 ،ارزادهست)

 اسات  «ساخن  نیریشا » از کنایاه  ،«شاکر   ج ند» یا «خایندهشکر» معنایبه «خاشکر» ریتعب شد بیان که ط ر همان

 ،عباارت  ایان  ةترجما  در شابلی  عمار  .(2)(116 :2 ج ،1932 ،حمیدیان ؛29 :1913 ،بهرامیان و سوادی ر.ک:)
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 است: کرده استفاده «محراء معسول » عبارت از ،«سفنالل   ط  ع» یجا به و گرفته قرار لفظبهلفظ ةترجم تأثیر تحت

تين ظإن»  ،شا لي) «املار !  یصا ر کهاذي محاراء معسول  أم ن/ثغر   ای سأل    ثم  اللَ  دعوت   تنَفر   وإن /األمر   لک یعص  ولن /أق ل وّب 
 (00 :1 ج ،0226

 خاشکر و شکرفروش .2-8-8-1

 مناد  گلاه  ایان  از و دیا نما یم مسألت ط النی عمر خداوند درگاه از برایش و گ ید می سخن خ د یار از حافظ

 :پرسد ینم یو از حالی چرا که است

 چااارا بااااد دراز عمااارش کاااه شاااکرفروش
 

 را شااااااکرخا طاااااا طی نکنااااااد تفق اااااادی 

 

 (3 :1913 )حافظ،

 اسات.  )حاافظ(  «شااعر » خا د  از کنایاه  «شاکرخا » و ()حبیاب  «یار» از کنایه «فروششکر» عبارت ،بیت این در

 آن کناایی  معناای  باه  شابلی  عمار  یول (5)(111 :2 ج ،1932 ،انیدیحم ؛22 :1913 ،بهرامیان و سوادی ر.ک:)

 است: کرده ترجمه لفظبهلفظ شک به و نبرده پی

 عمااااااااااااااَر    الل   طااااااااااااااو ل قناااااااااااااا    اب ااااااااااااااع  و  .1
 غذا ااااااااااااا  کااااااااااااال   والقنااااااااااااا  ،ال  غاااااااااااااف ل َ  .0

 

 

  أخاااااااااااااااری ماااااااااااااار  ا  صاااااااااااااا ف ای ظفسااااااااااااااأل     أ  
 هجاااااااااااارا! وتوسااااااااااااع   ،قناااااااااااا    بااااااااااااال یظااااااااااال  

 

 (06 :1 ج ،0226 ،ش لي)
 ریختن دهان در خاک .2-8-8-1

 :گ ید می سخن خ د معش ق زیبایی از حافظ

 کاااردم نِسااابشت ش تااا  روی باااه آنکاااه شااارم ز
 

 اناداخت  دهاان  در خااک  صابا  دساتِ  به سشمشن 
 

 (25 :1913 )حافظ،
 و کشاید  خوالات  تا   روی از چناان  ،کاردم  تشابیه  تا    چهار  باه  طراوت و لطافت در را سمنیا گ  وقتی بیت: یمعنا

 .(3)(119 :1 ج ،1912 ،خر مشاهی) شد مانیپش و ریخت خ د دهان در خاک صبا دست با که کرد گناه احسا 

 ،حمیادیان  ر.ک:) اسات  «کاردن ت باه  و نشاد پشایمان » از یهکنا «ریختن دهان در خاک» عبارت ،بیت نیا در

 .(1)(322 :2 ج ،1932

 زباان  در کاه آن حال ؛است کرده ترجمه فظیالل  تحت نیز را عبارت این ،اتیاب گرید ةترجم مانند نیز شبلی عمر

 :دهد ینم یپشیمان عنایم ،ریختن دهان بر خاک ،عربی

 بروضااااااااااااااااا  ال ااااااااااااااااف ن وردَ  شاااااااااااااااا  ه    .1
 الص ااااا ف ریااااا    استصاااااغفر  علااااا  وغااااا ت .0

 

ا ظفساااااااااااااات   جهااااااااااااااکَ و ب یوماااااااااااااافا    وحتااااااااااااااری 

 أغاااااااااااااا ا تااااااااااااااراابا  ظماااااااااااااا  علاااااااااااااا  حتشااااااااااااااو
 

 (30 :1 ج ،0226 ،ش لي)
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 آبادمحنت و نشينسدره .2-8-8-1

 :دیفرما یم حافظ

 نشااااینساااادره باااااز شاااااه بلناااادنظر ای کااااه
 

 اساات آبااادمحناات کاان  ایاان نااه تاا  نشاایمن 

 

 (52 :1913 )حافظ،

 و اسات  « مقار   فرشتگان» مراد ،اص  در هرچند ؛است «انسان» همان «شیننسدره» ریتعب از منظ ر، بیت این در

 در شابلی  عمار  .(16 :1913 ،بهرامیاان  و ساوادی  ر.ک:) اسات  «دنیاا » از هکنایا  «آبااد  محنت» عبارت نیهمچن

 کارده  ترجماه  «الکارب ماوطن» و «املنتها  سا ر » شاک   باه  ترتیاب باه  و نبارده  پی آن کنایی مفه م به خ د ةترجم

 است:

 بع ااااااااا    مااااااااان تاااااااااری کااااااااا  ال ااااااااافز أی هاااااااااف .1
 مااااااأوی یصاااااال  الساااااارداب   لاااااا   لااااااک .0

 

 املساااااااااااااااااتقر   لااااااااااااااااک املنتهااااااااااااااااا  ساااااااااااااااا ر    

 ومقااااااااااااااااااار   ماااااااااااااااااااوطن   للکااااااااااااااااااارب   هاااااااااااااااااااو
 

 (111 :1 ج ،0226 ،ش لي)
 فلک و لُعبت .2-8-8-1

 :گ ید می سخن شواع شاه س ارکاری مهارت وصف در حافظ

 کااار نیریشاا شهساا ار ای لعبتاای چااه خاا د تاا 
 

 (1)ت ساات ةتازیاناا رام فلااک  چاا ت ساانی کااه 

 

 

 (56 :1913 )حافظ،

 هماان  ،آسامان  معناای باه  «فلاک » از منظا ر  همچناین  و زیباروسات  محبا    ،«لعبت» از مقص د ،بیت این در

 کناایی  مفها م  ،خا د  منظا م  ةترجما  در شابلی  عمار  (.11 :1913 ،بهرامیان و سوادی ر.ک:) است. «روزگار»

 است: «هرال   » آن کنایی مفه م که حالی در ؛هبرگرداند عربی به یفظالل  تحت و نگرفته نظر در را فلک

 ماااااااااااااااافهر  عااااااااااااااا  مااااااااااااااان وایلاااااااااااااااک .1
 ظلکااااااااااااااااافا  ولاااااااااااااااااو هاااااااااااااااااذا جاااااااااااااااااواد  .0

 

 الرا ااااااااااااااااااااااااااااع الفاااااااااااااااااااااااااااافرس أیهااااااااااااااااااااااااااااف أ  
 طااااااااااااااااااااااااااف ع أظقاااااااااااااااااااااااااا  يف لسااااااااااااااااااااااااااوطک

 

 (103 :1 ج ،0226 ،ش لي) 
 بادام و شکَّر .2-8-8-3

 :گ ید می معش ق دیدار به نسبت خ د اشتیاق و ییدایش از حافظ

 قفاا  در بلباا  همچاا  دایاا  داسااتیش و والااه
 

 دوساات بااادام و شااک ر عشااق ز طاابع  طاا طی 
 

 (11 :1913 )حافظ،
 یاار  یباادام  چشا ِ  و شاکرین  دهان و لب عشق از که است قف  در زندانی بلب  مانند من سخن نیریش طبع بیت: معنای

 کن. برطر  شکر و بادام این به را نیازش زودتر چههر ؛است قرار یب
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 چشا  » از کنایاه  «باادام » و «معشا ق  دهان و لب» از کنایه «شک ر» عبارت :دیآ یبرم بیت معنای از که ط ر همان

 آن و بارده ن پای  «شاکر » کناایی  مفه م به شبلی عمر اامّ ؛(3)(266 :1 ج ،1932 ،ارزادهست .ک:ر) است «محب  

 هکارد  ترجماه  «اهلاوی مصا   » اشاتباه  باه  را «باادام » کناایی  مفها م  همچنین و ؛هبرگرداند عربی به فظیالل  تحت را

 :است
 مت  مااااااااافا  صااااااااارت   الوهلااااااااافن   العفشااااااااا    أان .1
 اهلاااااااااااوی ومصااااااااااا    حم اااااااااااوب  بس اااااااااااک ر   .0

 

 املناااااااااع قفااااااااا  يف الوهلااااااااافن ال ل ااااااااال   کماااااااااف 

 ط عااااااااااا  ب  غاااااااااااف أهوا هاااااااااااف علااااااااااا  تعااااااااااا  
 

 (002 :1 ج ،0226 ،ش لي) 
 دراز دستِ .2-8-8-81

 :راند یم نسخ ص فیان یستمگر و ریاکاری از حافظ

 رویااا  خااادا پنااااه باااه ماااا کاااه بیاااا دل ای
 

 کااارد دراز دسااات و ک تاااه آساااتین ناااچآز 

 

 (116 :1913 )حافظ،
 و تعادّی  دسات  تنهاا  ریاکاار  و فریبکاار  صا فیان  ایان  ک تااه  آستین از :گ ید می خ د دل به خطا  حافظ بیت: معنای

 ببری . پناه خداوند به جماعت این دست از بیا دل ای پ  .دیآ یم بیرون تواوز

 :1 ج ،1912 ،خر مشااهی  ر.ک:) اسات  «توااوزگر  و ستمگر دست» از هیکنا «دراز دست» عبارت ،بیت نیا در

 عمار  کاه  اسات  یحاال  در نیا ا اسات.  «فملا الظ   ال ا » آن عربی مفه م و ؛(16)(1331 :9 ج ،1932 ،انیدیحم ؛521

 طوهلاف األایدی» شاک  باه  لفاظ باه لفاظ  را آن و نبارده  پی دراز دست کنایی مفه م به پیشین یها تیب همانند شبلی
 کند: منتق  عربی زبان به یدرست به را فارسی بیت مفه م است هنت انست ،وهیدرنت و است دهکر ترجمه «ق مللت  

 خلااااااافل     ناااااااروحَ  کاااااااي ،أق ااااااال ،قلاااااا    وای .1
 قصااااااااری ا  ظ نااااااااف األکماااااااافمَ  جعاااااااال لقاااااااا  .0

 

 حنتماااااااااي ده اااااااافءَ  کاااااااال ماااااااان باااااااا  ،عظاااااااا     
 للتقااااااااااااااااااا م طوهَلاااااااااااااااااااف دياألای وأعطااااااااااااااااااا 

 

 (161 :0 ج ،0221 ،ش لي) 
 صبحدم شمع .2-8-8-88

 :گ ید می سخن محب   راه در خ د فداکاری از حافظ

 روشاان او مهاار زِ شااد صاابحدم  شاامع چاا 
 

 کاارد خاا اه  کاروبااار ایاان ساار در عماار کااه 
 

 (119 :1913 )حافظ،
 خاام ش  را شامع  خ رشاید  طلا ع  باا  وقتای  که شد وشنر روز مث  برای  ،تابید من بر او عشق آفتا  وقتی بیت: یمعنا

 و ساوادی ) کارد  خا اه   فادا  او باه  ورزیادن عشاق  راه در را جان  و شد خ اهد خام ش نیز من وج د شمع ،کنند یم

 .(133 :1913 ،بهرامیان

ا» آن عربی ةترجم و (11)است «خ رشید» از کنایه «صبحدم شمع» عبارت ،بیت مفه م به ت جّه با  ت.اسا  «م الش 
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 :است هدکر ترجمه «ص   مشع » شک  به را آن عبارت این صحیح درک عدم با نیز شبلی عمر

 يل توض اااااااااااااااااااا  صاااااااااااااااااااا   شااااااااااااااااااامع ک .1
 هااااااااااااوا  صااااااااااااون   غااااااااااااریَ  شااااااااااااغل بااااااااااااال .0

 

 احل اااااااااااااااااااااااااف  طاااااااااااااااااااااااااوال ساااااااااااااااااااااااااأبق  أبين   

 ث ااااااااااااااااافت يف دربااااااااااااااااا  علااااااااااااااااا  وساااااااااااااااااریي
 

 (132 :0 ج ،0221 ،ش لي)
 کردنکج کاله .2-8-8-82

 :گ ید می ص فی بدمستی از حافظ

 کاله کرد ک  که دست ازین سرخ ش ص فی
 

 دساااتارش شااا د آشااافته دگااار جاااام دو باااه 
 

 (915 :1913 )حافظ،

 دو باا  شاک بای  ؛اسات  شده ک  کالهش و کند یم بدمستی نیچن و شده سرمست ،جام یک با که ص فی بیت: معنای

 .ش د یم باز ه  از اش عمامه ،ن شیدن الهیپ

 ساکران» آن عربای  معاادل  که ؛است «بدمستی» از کنایه اینوا در «کاله ردک ک » عبارت ،بیت معنای به ت جّه با
 العمفما َ  أمافلَ » باه  یفظا الل  تحات  را عباارت  این شبلی امّا ؛(12)(211 :1913 ،بهرامیان و سوادی ر.ک:) است «اا جا   
 نیست: کردنیبدمست معنایبه عربی زبان در عبارتی چنین و تاس کرده ترجمه «رَأس     عن

 عاااااااااااااافر    س ااااااااااااااکر     وماااااااااااااان أس  بکاااااااااااااا .1
  ضااااااااااااااااااطرب  کأساااااااااااااااااان ظلااااااااااااااااااوانل .0

 

اااااااااااااااااااا    عاااااااااااااااااااان العمفماااااااااااااااااااا َ  أماااااااااااااااااااافلَ    رَأس 

اااااااااااااااااا    عاااااااااااااااااان الاااااااااااااااااارأس قلنسااااااااااااااااااو   حس  
 

 (18 :0 ج ،0212 ،ش لي)
 8یمّک زدایىئیغنا .2-2

 دال چنااد مدل ل یک براى گاهى که است معتقد برمن .اساات هاااهژوا رفتنهدر از سخن ،تحریف ن ع این در

 اینکاه  یاا  (.36 :1913 ،پا ر مهادی  ر.ک:) شا د  یم «یکمّ غنازدایى» به منور دال یک انتخا  که دارد وج د

 .ردیگ یم نادیده را اصلی متن در م ج د یها هیکنا و اصطالحات خ د ةترجم در مترج 

 برسر خاک .2-2-8

 سارکش  نفا   نخا ت  و غارور  از خالصای  برای تا خ اهد یم وی از ساقی به خطا  ،دیگری بیت در حافظ

 :بدهد شرا  او به

 غااااارور بااااااد ازیااااان چناااااد دهدر بااااااده
 

 را نافرجااااااام نفاااااا  برساااااار خاااااااک 
 

 (19 :1913 )حافظ،

 دفان  خااک  در و مارده » یاا  «بااد  ذلیا   و خا ار » معنایبه و نفرین ن عی «برسر خاک» عبارت ،دوم مصراع در

                                                                                                                                                          
1. l'appauvrissement quantatif 
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 را بااال  بیات  و ردیا گ یما  نادیده را عبارت اینترجمة  شبلی (.95 :1 ج ،1932 ،ارزادهست ر.ک:) است «باد شده

 :کند یم ترجمه چنین

 ای الکاااااااأسَ  وهاااااافت   هاااااااذا ماااااان دعااااااک .1
 علاااااااااااا  الاااااااااااار بَ  تنثاااااااااااار   کاااااااااااا    ریاااااااااااا    .0

 

 ماااااااااااااااف إ  أدری ظاااااااااااااااال السااااااااااااااافق  أیهاااااااااااااااف 

 املاااااااااا امف حیسااااااااااو أن أینااااااااااف ماااااااااان نفاااااااااا   
 

 (10 :1 ج ،0226 ،ش لي) 
 ،اویالصّا  ر.ک:) اسات  «لاَنف    سا قفا » یمعناا باه  عربای  زباان  باه  بیت نیا در «برسر خاک» عبارت که حالی در

1931: 229). 

 قرب بساط .2-2-2

 بااوج د  کاه  راناد  یما  ساخن  بزرگاان  از یکای  به نسبت خ د اصّخ ارادت درخص ص دیگر یغزل در حافظ

 اوست: ثناگ ی و ب ده فکرش به همچنان ،وی از اشتندفاصله و دوری

 نیسات  دور تهمّا  قار   بسا  از دوری  گرچه
 

 شااااما  انثناااااخ   و شاااامایی   شاااااه   بنااااد  
 

 (13 :1913 )حافظ،

 :1913 ،بهرامیاان  و ساوادی  ر.ک:) اسات  «شااه  محضار  و مول » از کنایه «قر  بسا » عبارت ،بیت ینا در

 است: گرفته نادیده را آن خ د ةترجم در شبلی عمر که ص رتی در .(19)(91

 - عااااااانک  بع ااااااا ین کن اااااااف وإن – وحنااااااان .1
ااااااا   ک   سااااااالطفن   عنااااااا َ  ع  ااااااا    ظااااااان ن   .0  ح 

 

 ال عااااااااااا    یضاااااااااااعفنف لااااااااااا   رغ ااااااااااافت   فلنااااااااااا 

 نشاااااااااا و ولاااااااااا  اهلااااااااااوی ساااااااااالطفن ومناااااااااا ح
 

 (62 :1 ج ،0226 ،ش لي)
 رُخ گِردِ مُورخط .2-2-3

 :گ ید می محب   زیبایی وصف در حافظ

 رخت گرد خط م ر آن است افتاده غریب ب 
 

 غریاب  مشاکین  خاط  نگارساتان  در نب د چهگر 
 

 (22 :1913 )حافظ،
  چهار  کاه  هرچناد  ؛است منتظره ریغ و بیغر و عویب ،شده سبز ت   چهر دور تازه که ریزی و سیاه  یم بیت: معنای

 .رسد ینم نظربه عویب آن در سیاهی خط  چنین وج د و است نگارستان مانند به ت 

 در شابلی  عمار  .(12)(92 :1913 ،بهرامیاان  و ساوادی  ر.ک:) اسات  «فیظر و ریز» از کنایه «م ر» ،بیت این در

 است: کرده ترجمه چنین را فارسی بیت و گرفته نادیده را آن خ د ةترجم

 األظهفم حمری    حن ل   ص غ ک عن  ط ر   يف خلط    ای
ااااااااااااااف  حتماااااااااااااافا  لاااااااااااااا   کااااااااااااااذا وضااااااااااااااع     إمن 

 

ااااااااااااااااااااااااافم معاااااااااااااااااااااااار    يف بغریاااااااااااااااااااااااا      الر س 

 

 (66 :1 ج ،0226 ،ش لي)
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 سيهدل .2-2-1

 :دیسرا یم چنین شیها ییبایز و ساقی درخص ص حافظ

 جااان بااه نخ اساات مااانا ساااقی ناارگ  ز دلاا 
 

 دانسااات سااایهدل تااارک آن  شااای  چراکاااه 
 

 (31 :1913 )حافظ،
 اماان  که دانست یم را سنگدل زیبای آن روش چراکه ؛نخ است امان ساقی چش  از خ د جان برای من دل :بیت یاعنم

 ندارد. یا دهیفا او از خ استن

 ر.ک:) اسات  «سانگدل  زیباای » از یاه کنا «دل هیسا  تارک » و «معشا ق  چشا  » از کنایاه  «نارگ  » بیات  این در

 (.11 :1913 ،بهرامیان و سوادی

 نیاز  را بااال  یهاا  عباارت  کناایی  مفها م  یحت ا  و نبارده  پای  بیت مفه م به خ بی به ،خ د عربی ةترجم در شبلی

 است: گرفته نادیده

 (110 :1 ج ،0226 ،ش لي) فنزم من من  اسودم  وقليب یطل       ک ف ،  /األمفن طل  مف اخلمر سفقي عن من ذيال   قليب
 است: چنین آن درست ةترجم

 .القل  ي  قس اجلم ل ذلک أسلوبَ  یعر    وهوَ  ک فَ  ،لروحي األمفنَ  یطل       فقيالسم  نرج  من قليب
 کارخانه و رندسوز رید .2-2-1

 :گ ید می حافظ

 باا  و رندساا زم دیاار ایاان سااب کش ماان نااه
 

 سب ساات خاااک کارخانااه دریاان کااه سشاارا بسااا 
 

 (12 :1913 )حافظ،
 هاا  آن ماراد  باه  و دارد گاریناسااز  زیارک  یهاا  انساان  با که ندس زر دنیای این در که نیست  کسی تنها من بیت: معنای

 از ،اناد  رفتاه  دنیاا  از کاه  بازرگ  یها انسان از بسیاری که یحال در هست  زنده هن ز من اق حدّ .ام شده سب کش ،نیست

 .کنند یم درست سب  سرهایشان

 ساوادی  ر.ک:) اسات  «دنیاا » از کنایه «کارخانه» و «رندس ز دیر» عبارت ،پیداست بیت معنای از که ط ر انهم

 .(15)(12 :1913 ،بهرامیان و

 «کارخاناه » کناایی  مفها م  و کرده ترجمه عبادتگاه عامّ معنایبه رید همان را «دیر» شبلی که ستا حالی در این

 است: گرفته نادیده نیز را

 إبریَقاااااااااا    ساااااااااافح فا  يوحاااااااااا  لساااااااااا    أان .1
 کثاااااااااااااااری    ذا  ق ااااااااااااااال رؤوس   لکااااااااااااااان .0

 

اا  یرالااااااااااااااا    يف  ااااااااااااااافر   لااااااااااااااا ی ساااااااااااااااکری   اخلم 

اااااااااااااااااافر   ماااااااااااااااااان أابریقاااااااااااااااااافا  صاااااااااااااااااافرت  الفخ 
 

 (002 :1 ج ،0226 ،ش لي) 
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 گيریجهينت .3
 ساد ر یما  نظار به و گرفته ادی یا محاوره شک  به را فارسی زبان ولی ،هکرد سرری ایران در را ادیزی سالیان شبلی باآنکه

 از خا د  کتاا   لاوّ جلاد  ةما مقدّ در شابلی  عمار  .گاردد  یبرما  امار  ایان  باه  نیاز  حاافظ  اشعار از وی نادرست درک که

 بار  تأکیاد  بارای  وی .اسات  آماده  فاا ق  آن بار   تحمّا  و صابر  با که گ ید می سخن حافظ دی ان ةترجم در شمشکالت

 نتیواه  ایان  باه  سارانوام  و کناد  یما  مقایساه  اربیشا   منثا ر  ةترجما  نیز و انگلیسی ةترجم با را آن ،خ د ةترجم درستی

 روزی امیدواراسات  ت اه الب ؛اسات  تار  کیا نزد زباان  عار   مخاطاب  احساا   و ذوق به ،شعر به شعر ةترجم که رسد یم

 جهاانی  شاهرت  و خ اناد  را امخیّا  شاعر  کلثا م  امّ که ط رهمان ؛دنخ انب را حافظ اشعار ،عر  ناگخ انند که فرابرسد

 .(12 :2663 ،شبلی ر.ک:) افتی

 ،شابلی  ر.ک:) کارد  ترجمه عربی نظ به را حافظ اشعار که کند یم فیمعر  زبان عر  مترج  لیناوّ را خ د شبلی هرچند

 عربای  باه  بیات  دو در را حاافظ  تیا ب هار  ،اوقات بیشتر که است این ترجمه در شبلی مشک  بارزترین ولی ،(19 :2663

 کاالم  در ا اطنا  جاز   را آن تا ان  یما  بارمن  نظر طبق و است کرده آزاد یا تفسیری ةترجم به اقدام درواقع و رگرداندب

 بیت: مانند ؛(12 :1935 ،افضلی ر.ک:) است یساز ا شف  و سازیعقالیی ندیافر دو حاص  که داد قرار

 ناولهاااااا و کأسااااااا أدر اقیالسّااااا هااااااأیّ یاااااا أال
 

 هااا مشااک  افتاااد ولاای لاوّ نماا د آسااان عشااق کااه 
 

 (1 :1913 )حافظ،

 :شبلی ةترجم

 السااااااااافق  أیهاااااااااف ای أ  وانوهلاااااااااف کأسااااااااافا  أدر .1
 صااااع فا  غاااا ا مشاااافکل  وقعاااا  عناااا مف ولکاااان .0

 

اااااااااااف  أبولااااااااااا  ساااااااااااهلا  اهلاااااااااااوی أن بااااااااااا ا   لعش 

 وإرهاااااااااف  وآهااااااااافت تعااااااااا  ساااااااااوی جیناااااااااوا ول
 

 ؛اسات  هکرد اضافه بدان خ د یا هگرفت نادیده را مح ری عبارات و کلمات از بسیاری ،حافظ اشعار برگردان هنگام وی

 حافظ: بیت این مانند ؛ش د ینم دیده حافظ اشعار در که دارد وج د شبلی ةترجم در فراوانی تعابیر که نح یبه

 کناااد طااا ع باااه کنااا ن حاااافظ غالمااای فلاااک
 

 آورد شاااااما دولااااات در باااااه التواااااا کاااااه 
 

 (131 :1913 )حافظ،

 :شبلی ةترجم

 ماااااااااااف وظااااااااااا  يجتااااااااااار  األقااااااااااا ار صااااااااااافرت .1
 نعماااااااااااااااااااااااتک  إلااااااااااااااااااااااا  آوی عنااااااااااااااااااااااا مف .0

 

 أراد الااااااااااااااااااااااااااا    خفدماااااااااااااااااااااااااااک حااااااااااااااااااااااااااافظ  
 اسااااااااااااتففد ال اااااااااااافب علاااااااااااا  عماااااااااااا الن   وماااااااااااان

 

 (026 :0 ج ،0221 ،ش لي)
 اصا   در کاه  شاده  آورده «اساتففد ال افب علا  النعما  ومان» ةجملا  همچناین  و «الا   » :نظیار  کلماتی ،شبلی ةجمتر در 

 ترجمه. نه است دهکر تعریب را حافظ اشعار شبلی که گفت ت ان یم ،بنابراین ؛ش د ینم دیده ،حافظ اشعار فارسی

 آن یاا  نم ده لفظبهلفظ ةترجم به اقدام وهیدرنت ،نکرده کدر را ها عبارت کنایی مفه م ،م ارد از بسیاری در شبلی عمر

 مثاال  مانند ؛است کرده عم  قم ف  ،عربی به کنایات ةترجم در نیز م اردی در اامّ ؛است گرفته نادیده خ د ةترجم در را
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 زیر:

 اساات راه در چاااه کااه دانزنخاا ساایب بااه مبااین
 

 کواااا شاااتا  بااادین دل ای رویهمااای کواااا 
 

 (9 :1913 )حافظ،

 شابلی  عمار  کاه  (11 :1913 ،بهرامیاان  و سوادی ر.ک:) است «هالک ةورط» همان ،«چاه» ةکلم از منظ ر ،باال بیت در

 است: کرده ترجمه «مهلکه» به و یدفهم را آن خ بی به

 هلکاااااااااااااااا   مل قلاااااااااااااااايب ای تساااااااااااااااارع   ک ااااااااااااااااف

 

 اخلطاااااااااااارا! ترکاااااااااااا  وأين   ،متضااااااااااااي وأیاااااااااااان 

 

 (18 :1ج  ،0226 ،ش لي)
 قم ف ا  حاافظ  اشعار برگردان در است ت انسته یحدّتا شبلی :گفت ت ان یم ،شبلی ةترجم در یفن  مشکالت باوج د 

 دیا ان  کاما   ةترجما  صار   را زیاادی  سالیان یو نماید. منتق  ها زبان عر  به را حافظ اشعار یکل  مفه م و کند عم 

 بشناساند. پیش از بیش ،عر  جهان به روش این به را حافظ ت انسته تا کرده عربی شعر به ظحاف

 هانوشتپی .1
 باه  مشاه ر  ،شایراز  در (ق ا.ه 132 ةدرگذشت - ق ا.ه 121)  دزا شیرازی حافظِ محمّد ینالدّبها  بن محمّد ُالدّین شم  خ اجه (1)

 کاه  هساتند  غازل  یو هایشعر تربیش است. ایران هوری هشت   سد شاعر ولیا ،اال  ناظ  و العرفا  لسان االسرار، ترجمان الغیب،  سانل

 از یو اسات.  مشاه ر  او با سخنش  شی  شباهت و کرمانی خ اج ی پردازی سخن  شی  به حافظ گرایش دارند. شهرت غزلیات به

 اروپاایی  هاای زبان به او اشعار میالدی، ن زده  و هوده  های سده در ش د. می شناخته خ د از پ  شاعران بر اثرگذاران ترین مه 

 در حاافظ  بزرگداشات  مراسا   مهرماه 26 تاریخ در هرساله یافت. راه نیز غر  جهان ادبی محاف  به ای گ نهبه یوترجمه شد و نام 

 روز ،روز ایان  ،ایاران  رسامی  تقا ی   د. براساا  شا   ران ایرانی و خاارجی برگازار مای   پژوهشگ حض ر با (شیراز)آرامگاه او  مح  

 .است شده نامیده حافظ داشتبزرگ

 نظا   باه  جلاد  چهاار  در ،کاما   ط ربه را حافظ دی ان است ت انسته که است شیرازی حافظ دی ان مترجمان ازجمله شبلی عمر (2)

 باه  1319 ساال  در ،کارد  یما  حمایت بعثی یروهاین از عراق و ایران تحمیلی جنگ در که لبنانی ت انای مترج  نیا برگرداند. عربی

 و کارد  فارسای  زباان  یاادگیری  به شروع ،اسارت ط ل در یو .ب د ریاس رانیا در سال بیست حدود و درآمد ایرانی سربازان اسارت

 اساارت  اواخار  در و آورد روی یفردوس و حافظ ،م النا چ ن ایرانی شاعران دی ان ةمطالع به ک  ک  ،فارسی زبان فراگیری از پ 

 د.کر هترجم عربی نظ  به را حافظ دی ان زادشدن،آ از پ  ویژه به و

 ،واه یدرنت ؛نیسات  آساان  چندان ،حافظ ةص فیان اشعار که شد مت جّه ک  ک  ولی ،کرد یم تص ّر ساده را حافظ شعر ابتدا شبلی 

 دالیا   ،اوّل جلاد  ةمقدّما  در شابلی  عمر. (5-2 :2663 شبلی، ر.ک:) دیپرس یم زندان در مستقر سربازان از ابتدا را خ د هایپرسش

 نفااق  از برداشاتن پرده در سعی که است شواع و باجرأت شاعری حافظ» :آورد یم یشخ  باارزش و ادبی کار این برای را مختلفی

 مشاترک  وجاه  کاه  با د  اسالمی غنی فرهنگ از برخ ردار او داشت. خش نت از یریجل گ و آرامش و صلح به دع ت جامعه، در

 (1-3 :)همان «.است ب ده ما بین

 از پا   وی .شات گما همّات  عربای  نظا   باه  حاافظ  دیا ان  ةترجما  باه  و برگشات  لبنان به ،زندان از یآزاد از پ  شبلی عمر 

 سار   ؛کارد  منتشار  شاعراا  ابلعرب ا  الش اریازي حافظ  بااعن ان  2663 ساال  باه  را اش ترجمه کتا  جلد اوّلین آزادی، از سال شش گذشت
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 ةترجما  چهاارم  جلد 2612 سال در و س م جلد ،2616 سال در دوم، جلد ،2661 سال در اینکه تا داد ادامه را کارش ،تمام باجدّیت

 او بارای  بزرگداشات  مراسا   چنادبار  ،شابلی  ارزناد   یهاا  تاالش  از قدردانی پا  به نیز بیروت در ایران رایزنی کرد. منتشر را خ د

 (.91 :1913 لبنان، فرهنگی رویدادهای ر.ک:) کرد برگزار

 شاک  باه  بیشاتر  کاه  حاافظ  دیا ان  از دیگری عربی هایترجمه ،ترجمه کرد عربی زبان بهرا  حافظ دی ان ش اربیاینکه  زا پ  (9)

 عربای  نثار  و نظا   باه  بارهاا  و بارهاا  اماروز  باه  تاا  حاافظ  دیا ان  دیگر عبارتبه؛ است شده منتشر نیز است حافظ اشعار از ایگزیده

 است. شده برگردانده

 است: آمده تغییر کمی با بیت نای ،ش ق شرح در (2)

 گفتای  نکا   ال، عفااک  خرساندم،  و گفتای  بدم
 

 را شااکرخا لعاا  لااب زیباادماای تلااخ جاا ا  
 

 (156 :2 ج ،1932 حمیدیان، ر.ک: بیشتر اط العات )برای

  گ یناد  از کنایاه  «شاکرخا  طا طی » و شایرینی  تیا درنها اسات  محبا بی  از کنایاه  ،«شاکرفروش » کاه  اسات  معتقاد  حمیدیان (5)

 )ر.ک: رایا   معناای باه  شاکر  ناه  و باشاد  او عالقة م رد قند همان ط طی م رد در شکر که است باور این بر همچنین ؛سخن خ ش

 .(111 همان:

 چا ن  دیگاری  تعبیرهاای  باا  عباارت  نیا و است «نم دنعظی  پشیمانی» از کنایه «انداختن دهان در خاک» است معتقد ن یسنده (3)

 .رود یم کاربه نفرین و بد دعای مح   در دهن، به خاک یا دهان به خاک

 است: شده ذکر تغییر کمی با یادشده بیت ،ش ق شرح کتا  در (1)

 کردناااد نسااابتش تااا  روی باااه آنکاااه شااارم ز
 

 انااداخت دهااان در خااک  صاابا دسات  بااه سامن  
 

 است رفته کاربه «تُست» نامه حافظ کتا  چ ن ها نسخه از برخی در (1)

 گاردد  یبرما  بالغی م ض عات در اختالفی م ارد به نیا و داند یم «لب و چش » از استعاره را «شکر و بادام»  قش شرح ن یسند  (3)

 (.1912 :2 ج ،1932 حمیدیان، )ر.ک:

 ها   یدرازدسات  ؛ واسات  با ده  ک تاه آستین دارای و بسته پیش ص فیان خرقة» :دیگ  یم «یدرازدست» مفه م بیان در حمیدیان (16)

 صا فیان  بارای  قادر  آن مت ن در ک تاه، با دراز تضاد ابهام با «دراز دست و ک تاه آستین» امّا است، تواسر و تواوز و عدّیت از کنایه

 متباادر  ذهان  باه  صا فی  آن، مشااهد   محا   باه  کاه چناان  اسات؛  یافته اصطالح حالت کمابیش که کاررفته به نادرست و بدکردار

 (1331 :9 ج ،1932) .«باشد نرفته او از نامی اگر حت ی ؛ش د یم

 و سا زد  یم صبح هنگام که است شمعی اوّل، معنای دارد؛ ایهام بیت این در «صبحدم شمع» ترکیب که است معتقد حمیدیان (11)

 (.1315 :9 ج ،1932 ر.ک:) است خ رشید آن دوم معنی

 ج ،1916 )ر.ک: اسات  گرفتاه  نظار  در «یفتگآش و مستی» و «تکبّر و فروشیجل ه» یمعنا دو به را نهادنک  کاله خر مشاهی، (12)

2: 111) 

 (.111 :2 ج ،1932 ر.ک:) است کرده با  فتح و کسر با بسا  لغ ی معنای به ایاشاره تنها حمیدیان، (19)

 باا  گردآماده  م رچگان به بسیار قدی ، از را بناگ ش بر ن رسته م ی یا ن دمیده شار  یا خط م رد» :دیگ  یم چنین حمیدیان (12)

 (369 :2 ج ،1932) .«است ب ده م ر زدنسبزی دلی به رنگ ازنظر نیز سبز خط  با م رچگان انطباق .اند کرده مانند یکدیگر

 :1912 ر.ک:) اسات  گرفتاه  درنظار  دنیاا  مواازی  معنای در را «کارخانه» یول دانسته دنیا از کنایه را «رندس ز دیر» خر مشاهی، (15)
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 (1922 :2 ج ،1932 ر.ک:) است دانسته دنیا از استعاره را انهکارخ حمیدیان، نیهمچن (؛996

 منابع
 ة)مطالعا  بارمن  آنتا ان  نظریّاة  براساا   سعدی گلستان عربی ترجمة یبررس و نقد .(1935) ی سفی عطیه و یعل ،فضلیا

 ،(12) 3 ،عربای  و ادبیّاات  زباان  در ترجماه  یهاپژوهش .(المخل ع جبرا ی  اثر الفارسی الوُلستان کتا  م ردی

31-12. 

 .فرهنگی و علمی تهران: .عربی کالسیک شعر ترجمة راه در یگام (.1911) عبا  ،یاقبال

 ساازمان  :تهاران  ل،اوّ چااپ  .عار   جهاان  در فارسای  اد  :فارسای  اد  ةدانشانام  .(1913) انهمکاار  و حسان  ان شه،

 .اسالمی ارشاد و فرهنگ

ال اساتاد راهنماا: فضا     .کارشناسای ارشاد   ةناما پایان .ازیلشیراافظ حر شعاأبی عن ارلش  اتلقی  .(1932) منیژه ،ریتیم 

 .دانشگاه شیرازمیرقادری، 

 .قطره هران:ت ،دوم چاپ .ش ق شرح .(1932) دیسع ،انیدیحم

 .فرهنگی و علمی تهران: ،پنو  چاپ .نامه حافظ .(1912) نیبها الدّ ،خر مشاهی

 .15 شمار  بیروت، - ایران اسالمی یجمه ر یزنیرا .(1913) لبنان فرهنگی یدادهایرو

، (3) 2، ناماة ادبیّاات تطبیقای   کااوش  .پژوهای در اد  عربای  گزارشی از حافظ (.1931وند، ت رج و عطا الماسی )زینی
25-53. 

 .روز فکر تهران: ،لاوّ چاپ .حافظ  انید .(1913) انیبهرام یعل و صادق ،یسواد

 .انزلی ارومیه: ،چهارم چاپ .1 لدج .حافظ بر س دی شرح .(1932) عصمت ،ارزادهست

 ادبیّاات  و زباان  در ترجماه  یهاا  پژوهش عرفانی. زبان ترجمه یها یدش ار (.1932) زادهفتحعلی نومه و محمد ی،فیس
 .39-95 ،(19) 5 ،عربی

 .بنانینیاللّ  ابالکتّ  اداتّ  منشورات بریوت: ،األولی الطبعة .األّول اجملّلد .شعرا   ابلعربیة يالشریاز  حافظ .(6002) عمر ،شبلي
 .لیعةطّ ال دار بریوت: ،األولی الطبعة .الثّاين اجملّلد .شعرا   ابلعربیة ياز الشری  حافظ .(6002) ------
 .لیعةالطّ  دار بریوت: الثّالث. اجملّلد .شعرا   ابلعربیة يالشریاز  حافظ .(6000) ------
 .لیعةالطّ  دار بریوت: الرّابع. داجمللّ  .ا  شعر  ابلعربیة يالشریاز  حافظ .(6006) ------

 .چاپار نشر تهران: ،لاوّ چاپ .کاربردی ةترجم و ترجمه یتئ ر .(1916) نیحس ،یآباد شم 

 .قافةللثّ  األعلی اجمللس القاهرة: .جزءان .شریاز أغاين .(6002) میابراه ،واريبشّ ال
 .اءجرّ ال هران:ط ،األولی ةبعالطّ  .العشق دیوان .(0621) صالح ،اويالصّ 
 فردو . تهران: .ایران ادبیّات خیتار .(1933) الذبیح ،صفا

 .هرم  تهران: ،دوم چاپ .حاضر عصر در ترجمه یها نظریّه (.1939) یعل ،ج  صلح

 .عالمات مطبعة تونس: .والعرفان العشق شاعر حافظ .(6002) أمحد ،يلیطو 
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 األولووووی، بعووووةالطّ  .ةونصوووود ودرا ووووات تطبیقیّووو نظریّووووةارن مووود الت األدب املقوووو .(6000) الّسووووّید وغّسوووان محووووود ماجووودة عبوووود   عبوووود،
 دمشق. جامعة دمشق:

ادبیّاات عربای دانشاگاه     زباان و  ةمول ا  .عربای  زباان  به حافظ غزلیات ةترجم یبررس و نقد (.1939) محمّدرضا عزیزی،
 .96-11 ،(11) 3 ،فردوسی مشهد

 .اإلرشاد دار بریوت: ،األولی بعةالطّ  .العرب ار نیالدّ  آاثر بنی اخلیام عمر .(6000) هبروز ،زاد قرابن
 حکمت. نشر هتران: .زاد هادی جمید علیه وعّلق له موقدّ  حهصحّ  ةالصوفی اصطالحات .(0620) عبدالرزاق ،کاشاين

 بارمن.  آنتا ان  ازنظار  متن تحریف سیست  بررسی و ترجمه یها نظریّه شیدایپ روند بر نظری .(1913) فاطمه پ ر،یمهد

 .39-51(، 21) 2، ادبیّات ماه تا ک

 



 

 مقفل  حمک م 

 العريب والففرسي( نحبوث يف األدب املقفرن )األدب
 111-100 .، ص 1112 رب ع، 00 ، الع د ت فسعالس ن  الجفمع  رازي، 

 («آنتوان برمن»  ش لي )يف ضوء نظری   ریازي لعمرلش    لكنفایت حفظ  اةمج  العرب   املعفين العرظفن   للت  

 1زاد هبروز قرابن
 مازندران، اببلسر، ایران ذ مساعد يف قسم الّلغة العربّیة وآداهبا، جامعة تاأ

 2شهرام امح ی
 مازندران، اببلسر، ایران ذ مساعد يف قسم الّلغة الفار ّیة وآداهبا، جامعة تاأ

 2/9/0110 الق ول:  01/2/0110الوصول: 

 امللخ  
ملامووه بفنوون البالغووة ة إلفظیّونات اللّ احملّسوة و   حوافظ غزلووه ابلمالیوات البالغیّووالغووزل. زیّو یوورانینی بفو ّ عراء اإلالّشو بورزأریازي موو  لقود اشوتهر حووافظ الّشو

وائول القورن العشوری  علوب البحوث أقبول األدابء العورب منو  أة. أرجاء العوا  اوا فیهوا الوبالد العربیّو دوت شهرة حافظ يف كلّ  مثیله. عزّ نظری  و  ملاما قلّ إ
ة لغووزل حووافظ اجم العربیّووقوود زهووز عوودد الوو ّ واريب كرائوود اوو ا الفوو . و قوود قطووع اخلطوووة األوا يف هوو ا املاوومار إبووراهیم الّشووریازي و ل حووافظ الّشووحووو 
ل مو  وّ أهوو شوواريب  نّ أ اجم علمواشوهر الو ّ أشوبلي لغوزل حوافظ مو   بنواين عموراعر اللّ الّشو ا املنطلوق تعتوت تر وة الباتو  و اآلن. مو  هو الثنی حلدّ الثّ 

نقوود تر ووة شووبلي للبنووادت الووواردة يف غووزل حووافظ و ا درا ووة و إا البحووث ة تر ووة منظومووة ويف أربعووة أجووزاء. یرمووي هوو ا العربیّووإتوورجم شووعر حووافظ 
ه قاوب موا نّوأغم مو  شوبلي علوب الورّ  نّ أ. وم  أبرز معطیوات البحوث هوو «آنتوان برم »نظریة  املقارن يف ظلّ حلیلي و علب املنهج الوصفي التّ  اعتمادا  

ا إقیقوة يف نقول املعواين الدّ  ه   یبو  زجحوا  ه   یسوتوع  البثوری مو   بواد كنوادت حوافظ موا یعطینوا القناعوة  نّونّوأ ّل إيف إیران  یقارب عشری  عاما  
 املخاط  العريب.
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