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Abstract
Each of the Arabic translations of Hafiz's poems has undoubtly many advantages and
disadvantages, which are remarkable in comparative studies of Persian and Arabic
literature. Simultaneously, each of these translations has its own value, and they are
respectful in their own places. But given the difficulties of translation, especially in
poems, it now begs our question whether Arabic translations, including the translation
of Salah al-Sawi, have been able to convey the linguistic subtlety and depth of the
meanings of Hafiz's poems? In this descriptive-analytic study, the following the
answers are given to these questions, the examples of Hafiz's poems in the translation of
"al-Sawi" as a statistical population are studied. Since al-Sawi has lived in Iran for
nearly three decades and collaborated with Iranian scientific figures, our assumption
was that he was well-versed in Persian and he was able to translate them in the
imperfect equality. However, the study found that al-Sawi, in spite of all his efforts to
translate Hafiz's poems well, he was incapable of accurately reflecting the rhetorical
elements and imaginative figures and he was unable to do the right thing.
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مقالۀ علمی

ی)فارس- نامۀ ادبیّات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی کاوش
152- 127، صص. 1398)، پاییز 35(پیاپی 3دانشگاه رازي، دورة نهم، شمارة 

الصّاويصالح ازعربی شعر حافظۀبالغی در ترجمهايبرگردانبررسی نقد و 

1کریمی فردغالمرضا 

یرانااهواز،انشگاه شهید چمران اهواز،ددانشکدة الهیات و معارف اسالمی، عربی، ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

8/8/1398پذیرش:19/9/1397دریافت:

دهیچک
موضـوع ،رسـی و عربـیفاکه در مطالعات تطبیقی ادبدارددي متعدّمنفینکات مثبت و عربی شعر حافظ،يهاترجمهکدام از هرشک بی

جّـهتوبـا ا امّـ؛ احتـرام اسـتشایان،را دارد و در جاي خودخودارزش خاصّ، هاترجمهاین از هرکدام ،الدر عین حاست.يامالحظهقابل 
اويالح صـترجمـۀ ازجملـه،یعربـيهـاترجمـهایـماست کـه آيروشیپپرسشنیااینکدر شعر، ویژهبهمه،ترجيهايبه دشوار الصـّ

نجـام اتحلیلـی –یفیتوصـشروکـه بـهنوشتار پـیش رو در .دیشعر حافظ برآیمعانيفاو ژریزبانيهاظرافتتوانسته است از عهدة انتقال 
اوي«در ترجمـۀ از شـعر حـافظییهانمونه، یادشدهپرسشپاسخ به یدر په است،دش ازآنجاکـه. بررسـی شـديجامعـۀ آمـارمثابـۀبه»الصـّ

ییاز آشـناويبـود کـه نیافرضشیپ، داشته استيهمکاریرانیایعلميهاشخصیّتکرده و با یزندگرانیدر اسه دههحدود الصّاوي
بـا اويالصـّ شـد کـهمشـخّص،پژوهشنیاا باامّ؛ دهدرا انجام ينقص و برابرکممۀترجتوانسته است و بودهبرخوردار یبا زبان فارسیکاف

يارهیو تصـور بالغـیعناصـدقیـقبازتـابدراست،مبذول داشتهبهترین شکل آن به شعر حافظ تمام تالش خود را در انجام ترجمۀاینکه
.ادا کندخوبیبهمطلب را ناتوان بوده و نتوانسته است حقّآنانگیزخیال

.الصّاويصالح ی، بالغهايبرگردانشعر حافظ، ،عربیۀترجمتطبیقی،ادبیّات:يدیکلواژگان 
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. پیشگفتار1
تعریف موضوع.1-1

را آنتقابلیّـو ارزشمند بودهکدام در نوع خودهر،عربی شعر حافظهايمهترجهمۀ م این است که قدر مسلّ
همۀ غزلیـات حـافظ را کامل، طوربهواربی که ترجمۀ الشّویژهبه، و مطالعه قرار گیرندپژوهشمورد دارند که 

. ده اسـترشـعر و بقیـه را بـه نثـر ترجمـه کـصـورتبهغـزل را بیستتنها ،ويهالبتّ؛استبه عربی برگردانده 
وزن و موسیقی وجود دارد که براي مقابله با متن اصـلی کـه ازلحاظییو تنگناهاهاویژگیدر شعر، ازآنجاکه

.شدبر ترجمۀ شعري متمرکز حاضرپژوهش دهد، نشانتوانایی مترجم را تواندیمبهتر شعر است، 
اويجمـۀ صـالح موجـود، ترهايترجمهکه چرا از میان شودمطرح پرسشحال، شاید این  انتخـاب الصـّ

در ایران زنـدگی کـردهسال،سی، حدودسالیان متماديالصّاويصالح کهگفتباره باید شده است. در این
همکـاري ایـرانعلمـی يهاشخصـیّته و بـا استاد دانشگاه تهران بود،)48: 1391وند و الماسی،زینیر.ك: (

و کـافی آشـنایی طبـعبـهیم کـه ایشـان خـود مسـلّم دانسـترا بـرايفـرضشیپاین بر این اساس،. داشته است
، از نزدیـکشعر و شاعران فارسـیبهو نسبتداشته آن يو ساختارمحتوایی و عناصربا زبان فارسی یمیمستق

اوياسـت. در ترجمـهل و اساسی شرط اوّالزم را پیدا کرده است؛ شناختی که شناخت  ل را بـه غـزسـیالصـّ
ربارة حـافظ چـاپ شـده چند مقاله دهمراه با دیوان العشقدر کتابوي که ۀترجموشعر عربی ترجمه نموده

ــورد تأ ــد اســت، م ــوانی، کســانی همچــونیی ــدّغالمرضــا اع ــی و مشــاهی،خرّنیبهاءال احمــد طــاهري عراق
ر.ك: کتــاب آمــده اســت (ماتی مقــدّيهــابخشگرفتــه و نظــر ایشــان در قرارمشــایخ فریــدنینیحســمحمّد

)45- 1367:13، الصّاوي
نـد نیـز چاسـت. او واربی امـین الشـّ ابـراهیم دیگري است. یکی از آنان ۀگونبههاترجمهت در دیگر وضعیّ

زبـان ا وي نخسـت امّـ؛ اسـتگرفتـه سالی را در ایران بوده و مدرك دکتري زبان فارسی را از دانشگاه تهـران
آثـاري کـه از ،حالبا این. ایران آمده استبراي تکمیل آن بهسپس وفراگرفتها در مصر و انگلستان فارسی ر

(در دسـتور »ةالفارسـيةلدراسـةساسـيالقواعـد األ، عرحر فـی دقـائق الّشـحـدائق الّسـاست، مانند ترجمۀ عربی در دست او 
لـی إرحلـة ، يعر الفارسـنشـأة الّشـ،(ترجمۀ غزلیـات حـافظ)شـريازأغاين،اريخ االسالمیالتّ يفةمصادر فارسيّ زبان فارسی)، 

ر.ك: (داشـته اسـتط فراوانی نسـبت بـه زبـان فارسـی دهد که آشنایی و تسلّنشان میيـرانإصفحات مـن و يرانإ
شناسان خارج از کشور).ایران←شناسانایرانبانک ،شناسیایرانپایگاه بنیاد 

ایـران سـال از زنـدگی خـود را درهفتت و ادیب مشهور لبنانی نیز مدّپژوهشگر شاعر، ،یکتور الککو
؛شـده اسـتاز دانشـگاه تهـرانفارسیادبیّاتدر رشتۀ زبان و دکتراق به کسب موف1960ّدر سالگذرانده و 
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غزل را ترجمه کرده است.چهارتنهاوي ولی
،اسـارتش در ایـرانهنگـامدري جنگ عراق و ایران است کـهو از اسرایشاعر لبنان،ویريشبلی الصّعمر 

ازسوي حزب بعث شعبۀ لبنان به جنگ اعـزام شـده خبرنگار عنوانبهظاهر دره است. او زبان فارسی را فراگرفت
و نگهبانـانفرمانـدهان خوببسـیاررفتارهـاي مهربانانـه وهمراه باو همین رویداد دیآیدرما به اسارت امّ،بود

او کـه در دورة د. سـازن ایـران، از او انسـان دیگـري مـیبا عظمت فرهنـگ و تمـدّاشییو آشناایرانی با وي 
بـه ، شـودمیایران آشنا ادبیّاتو با فرهنگ و گیردمیفرماندهان اردوگاه یاد با کمک زبان فارسی را ،اسارت

پـس .گردانـدیبرمحافظ را به عربی يهاغزلشماري از ،هنگامهماندر وشودمیمندعالقهبسیار شعر حافظ 
شمار دیگري از غزلیـات حـافظ را ،و برگشت به لبنان- کشدیمسال طول نوزدهکه - یان دورة اسارتش پااز 

اب حـاد الکتّـتّايل ازسـو؛ بخـش اوّشودمیکتاب وي در دو بخش در لبنان منتشر تیدرنهاو کندیمترجمه 
).2016،نیالدّشمس(2008سال هالعوددارسويدوم ازو بخش2006سالبنانیین اللّ

کـه بـه نیکـی » هنگخوش«و معاونش»مصطفی خزاد«اسارت خود اردوگاهه فرماندهبرا کتابش،عمر شبلی
:کندهدیه میبرد، از آنان نام می

ألسـَری هـو و َعسکر مصـطفی خـزاد رُجـالً طيّبـاً و ُـ ُر املـکاَن آِمـ« الـّديوان تقـدميَ هـذاو ن يقـبال امتنـاينإو ...هنـکمسـاعُده خـوشبِـرّاً 
».املرتَجم اهداًء هلما

کـار و بـا اسـیران پـاك، نیکوییهاانسـان،و معـاونشاردوگـاه فرمانـده کهشودمییادآور مهدر مقدّوي 
يهـامنظـور کتابنیو بـدکمـک بسـیاري بـه او کـرده زبـان فارسـی يریادگیدر هاآن؛اندبودهرفتارخوش
.اندگذاشتهو در اختیارش کردههیتهرا براي او و حافظ دیوان شمسمولوي و مثنوي

يهـاگروهوقـت سیرئینجفهللاعبداپیسرتریاميبرای را خط خود متندستبازینل کتاب اوّۀصفحدر 
.)2016، ینالدّشمس؛1391:50،و الماسیوندزینی؛1389،نژادخوبر.ك: (سدینویمرانیاسرا در ا

اتّحـاد سـرایی و ظ را بـه عربـی بازغـزل از دیـوان حـاف75شـاعر معـروف لبنـانی، ینالدّشمسعلیمحمّد
در سـالاألمیـر بیـروت انتشـارات داررا د. این کتـاب منتشرکر2005در سال شیرازیاتبا نام الکتّاب اللّبنانیین

).2017اسین، ی(دکرچاپ براي بار دوم ل، غزل به چاپ اوّنُهو با افزودن 2017
،کارش ترجمـه نبـودهدیگویمي و نه ترجمه، براي این است که خود وکندیمبازسرایی اینکه گفته شد

ده کـر» تعریـب«- بیشـتر- که اشعار حـافظ را سدینویمشکتابۀم. او در مقدّکندیمزیرا ترجمه شعر را نابود 
روح شـعري خـود و روح زبـان - درواقـعیعنـی - الفاظ فارسی را بـه عربـی برگردانـدتا اینکه بخواهد است 

.)1(ن)همااست (عربی را باهم به کارش بخشیده 



1398)، پاییز 35(پیاپی 3نهم، شمارة ، دورة نامۀ ادبیّات تطبیقیکاوش130

، سـرودن اشـعار امکردهآنچه من «: شودمیفیر یادآور السّۀزنامروبا يادر مصاحبهینالدّشمسعلیمحمّد
اساس مفاهیم و مضامین عشقی، وحدت وجود و شراب الهی و مضـامین دیگـري اسـت کـه عربی جدیدي بر

،ن دشوار است. به اعتقـاد مـندر آنِ واحد نزد حافظ و هر شاعر عاطفی و احساساتی وجود دارد و توصیف آ
و از دوران قـدیم ایـن اعتقاد راسخی دارممسئلهاز زبانی به زبان دیگر ترجمه کرد؛ من به این توانینمشعر را 

البیـان و ر سال قبل ایـن موضـوع را در ) بیش از هزاهـ252- 159جاحظ (مونه اعتقاد وجود داشته است. براي ن
است که در آنِ واحـد در وجـود و زبـان انسـان نهفتـه شعر ماجراجویی بزرگی زیرا ؛مطرح کرده استبیینالتّ

ا امّـ؛ »اگر شعر را ترجمه کنی، ماننـد ایـن اسـت کـه خیانـت کنـی«: ندیگویمباره ز در ایننیهايفرانسواست. 
ي شعر ممکن نیست از زبانی به زبـان دیگـر ترجمـه شـود مگـر اینکـه شـعر«باره ادامه می دهد: جاحظ در این

بلکـه وي ،جـاحظ، مطلـق نیسـتازنظـربودن ترجمۀ شعر ناممکن،بنابراین؛ »و همانند آن سروده شودترازهم
: 1385ي، محمّـد(علی»با متن اصلی باشدترازهمکند که برگردان شعر م امکان را به این نکته مقیّد میاین عد

82.(
در وزارت فرهنـگ 1959در سـالو دانسـتهیمخوبیبـهفارسـی را اسـت. اوراتی الفُمحمّدمترجم دیگر 

سـی بـه عربـی از ردر ترجمـه از فاکـار گماشـته شـده اسـت. الفراتـیبه عربی بـهمترجم فارسی مثابۀبهسوریه 
بهارسـتانو پنـد عطـار، رباعیـات خیـامسـعدي، بوسـتانسعدي، گلستانزیرا؛رسدیمنظر کارتر بهسایرین پر

از شـعر ییهادهیـگزدارد کـه در آن را سـيعر الفار روائـع مـن الّشـکتـاباست.دهرکرا نیز به عربی ترجمه جامی
ةغـقواعـد اللّ حافظ و سعدي و مولوي را به عربی برگردانـده اسـت. کتـابی هـم در دسـتور زبـان فارسـی بـه نـام 

که قاموس فارسی به عربی است.يدیگرو کتابدارد ةالفارسي
ــی  ــارده ســال از الفرات ــان فارســی کــرده اســت عمــر خــودکــه چه رســولی و(را صــرف مطالعــه در زب

،و در سـفر بـه ایـرانبگیردزبان فارسی را فرا،مو بدون معلّییتنهابهه استتوانستو )1393:103نژاد، لیععبّاس
،نـه همـۀ دیـوان حـافظ)، 103: 1396همکـاران، سیفی وآورد (امکان یادگیري بیشتر آن را براي خود فراهم 

، روائـع مـن الّشـعر الفارسـي، خـوددر کتـاببـه عربـی برگردانـده و شـعرصـورتبهغزل آن را پنچاهبلکه حدود
هاي شـعر بـه شـعر ان عیبی است که گریبان همۀ ترجمههمچارفراتی به شعر، دالهايترجمه«ا امّ؛ آورده است

غزلیـات فارسـی را از دسـت يهاییبایزباً همۀ گرچه گاه لطیف و خواندنی است، تقریرا گرفته است. شعر او 
.)1395آذرنوش، (»داده است.
قابـل ، کمیّـتشـکیببیت از شعر حافظ را ترجمـه کـرده اسـت کـه چهلتنها ،الجواهرييمهدمحمّد

روان و اسـتوار از ۀدریـغ کـه ایـن ترجمـ«ا امّ؛ استبلندمرتبهی نیست هرچند شایستۀ سپاس از این شاعر توجّه
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منظـر شـاعري توانـا همچـون بـار ازو زبـان حـافظ، ایـنشخصـیّتيهزارتـوتـا حدود چهل بیت فراتر نرفت
)1393:78، عزیزي(».گرددفی معرّزبانانعرببه جواهري نگریسته شود و يمهدمحمّد

ط توسـّ 2009غـزل از دیـوان حـافظ را در سـال 110ترجمـۀ تـرپـیشزلیخـه کـه عبّـاسعلـی دیگر مترجم،
نـام بـهترجمۀ کامل وي از دیـوان حـافظ2014منتشر کرده بود، در سال »وريه للکتّـاباهليئة العامة الّسـ«انتشارات

: سدینویممۀ کتاب . وي در آغاز مقدّمنتشر شدازسوي همان انتشاراتيرياز جمموع ديوان حافظ الشّ 
ــةٌ لــديوان مشــِس الــدّ « مجــِة مــن بــِني النُّســِخ ...اعَتمــريازي،املعــروف حبــافظ الّشــحمّمــدين هــِذِه ترمجــةٌ عربيــة كاِمَل دُت أساســاً هلــذِه الرتَّ

: ٢٠١٤زليخـه،(».كتور قاسـم غـين، املعروفَـَة أيضـاً بُنسـَخة قـزويينقزويين والـدّ حمّمدالعديدِة لديوان حاِفَظ، نُسَخَة مْشهد للعّالمة 
٥(

سـخۀ خلخـالی بـا تکیـه بـر نواربی دیـوان حـافظ را کند که پیش از وي امین الشّه مطرح میاداممترجم در
خواهـدیمحـدس زد کـه تـوانیما، امّـنیست او از این سخن چه منظـوري داردمشخّصده است. ترجمه کر

بیشـتري همـراهبـا اعتبـاراو کـار ، پـسواربی اسـتامین الشـّ نسخۀاز معتبرتر ويترجمۀنسخۀ مبنا در:بگوید
بیـترت(بـهانـدحافظوانیـديهاحیتصحنیپنج چاپ جزو برترنیبرآنند که اپژوهانحافظاکثر «زیرا؛است

،ضـیاء(» يسـارینمیسل- 5(هوشنگ ابتهاج) هیسا- 4یوضیع- 3يخانلر- 2یو غنی نیقزو- 1زمان انتشار): 
وانیـدحیابتدا خود درصـدد تصـح،یخلخالۀهمان نسخةدارندیخلخالمیحمرحوم عبدالرّ«ی ازسوی.)1395

و قیـدقحیتصـحکیـاند، نتوانسـت گفتهگرانیرا دیو برخینیرا قزویرخکه بیلیدالبهیحافظ برآمد، ول
» .اسـتدادهاو را نشـان یاز اشـتباهات علمـيخود مواردۀمدر مقدّینیقزوۀدست دهد و عالماز آن بهیعلم
)1395:16مشاهی، (خرّ

منتشـر1320سـال کـه کـه از تصـحیح مرحـوم قزوینـی و غنـیستاننوشتهزلیخه عبّاسعلی ،حالبا این
دو مـورد حیتصـحنیـاو معتبـرقیدقيهاچاپ«؛ چون استرا اساس کار خود گذاشته آن کدام چاپ ، شده

امیـط در همـان امتوسـّ قینسـتعلار کـه بـا خـطّچـاپ انتشـارات زوّ،یغنـی ونـیحافظ قزویلاوّست؛ینشتریب
دو چـاپ تنهـا نیـا. . ..ریارات اسـاطچـاپ انتشـیآن افسـت شـده و دومـيب از روو بعـدها مرتّـشدهانجام
نـاًیعهمـراه دارنـد و هـم را بهینیقزوۀمعالّحاتیو توضیهستند که هم حواشینیو قزویمعتبر غنيهاچاپ

دو نیـايانـد از رویعمـدّنکـهیبـا اگـریديهـاچاپاکثر . کنندیمیندگیدو بزرگوار را نمانیحاصل کار ا
.(همان)».دارندییهاتفاوتیبا چاپ اصلعموماًی، ولاندشدهچاپ انجام 

تی شعر حافظ، هم داراي نکـات مثبـت و قـوّهايترجمهز کدام انشان می دهد که هر،ادشدهیتوضیحات 
خـودش را دارد و در جـاي خـود هرکـدام ارزش خـاصّ- هرحالبـه- ا امّ؛ است و هم نکات منفی و ضعف

است.يگذارارجاحترام و قابل
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تـوانینمهـاآنت گستردگی دامنـۀ علّادبی را بهيهاهیآراهمۀ عناصر بالغی و ست که چوناذکرشایان 
شعر حـافظ نامیـد، زیانگدلتصویرهايتوانیمرا که هاآننیترمهمجا و در یک مقاله جا داد، برخی از یک

.شودیمبرسی 
. ضرورت، اهمّیّت و هدف1-2

ر ترجمۀ غزلیات حافظ براساس رویکردهاي بالغـی، مخاطـب را بـا دالصّاويآشنایی با سبک و شیوة صالح 
هدف اصلی نوشتار پـیش رو بررسـی و واکـاوي سازد؛ بنابراین جایگاه بالغت در ترجمۀ این غزلیات آشنا می

در این عرصه است. الصّاويهاي شیوه
پژوهشهايپرسش.1-3

کـه در مطالعـات دارنـد گونـاگونیو منفـی عربی شعر حـافظ، نکـات مثبـت هايترجمهکدام از هرشکیب
دارد ی، ارزش خاصـّ هاترجمـهتطبیقی ادب فارسی و عربی، قابل مالحظه است. در عین حال، هرکدام از ایـن 

حقیقـت درکـه آنجاتا،شـعردر ویـژهبـهمـه،ترجيبـه دشـوارهاتوجّهبا ا امّ؛ و در جاي خود قابل احترام است
ـعُر ال«پـیش جـاحظ نیـز گفتـه اسـت: هـاقرنبل ترجمه نیست و این را از قاطور کلّی بهگفت شعر توانیم الشِّ

:شودمطرح میزیر يهاپرسش)١:٧٥، ج ١٩٩٦(».قلَ يُستطاُع أن يَُرتَجم وال َجيُوز عليه النّ 
شـگردهاي زبـانی و ژرفـاي و هـاظرافتعربی شعر حافظ توانسته است از عهدة انتقـال همـۀ هايترجمهآیا - 

شناسیک شعر حافظ را، دقیق و بـا انطبـاق کامـل بـا اصـل آن بـه زبـان یبالغی و زیبایصوری آن برآید ومعان
عربی برگردانند؟

و بـا انطبـاق قیـحـافظ را، دقشـعرکیشناسـییبـایو زیصور بالغـستاتوانستهالصّاويترجمۀ صالح ایآ- 
برگرداند؟یبه زبان عرب،کامل با اصل آن

ش. پیشینۀ پژوه1-4
هايترجمـهفراوانی در قالب مقاله یا کتـاب انجـام شـده اسـت. دربـارة هايپژوهشبارة حافظ خوشبختانه در

ده اسـت. کـرخـود اسـتفاده پـژوهشه که برخی را نگارنده نیز در شدنگاشتهخوبی آثارعربی شعر حافظ نیز 
ياهیـزاوام شـعر حـافظ را از در جاي خود محترم و قابل استفاده هستند، هرکدگرفته کهصورتيهاپژوهش

طوربـه، گفتـهپـیشا مطالعـات امّـ؛اندداشـتهبالغی نیز نظر يهاهیآرابه هاآن. برخی از اندکردهخاص بررسی 
شـعر یشناسـییبایزپژوهش حاضر انجام داده است، به بررسـی و تحلیـل عناصـر کهينحوبهجزئی و تفصیلی 

یاد کرد:توانیمنۀ مرتبط با یپیشعنوانبهی از مقاالت زیر کلّطور. بهاندنپرداختهعربی هايترجمهدر حافظ
) ترجمـۀ دیـوان 1385نوشته است. حسـینی (الصّاويصالح » دیوان عشق«) نقدي کوتاه بر 1377نظام تهرانی (
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ی هپژوحـافظ)، گزارشـی از 1391را بررسی کره است. زینی وند و الماسـی (أغانی شیرازحافظ به زبان عربی 
اند.در ادب عربی را بیان کرده

) برداشت ابراهیم امین الشـواربی و محمّـد الفُراتـی را از غـزل هشـتم حـافظ 1393نژاد (یو عباسعلرسولی 
) ترجمـۀ غزلیـات حـافظ را بـه عربـی نقـد و بررسـی کـرده اسـت. 1393عزیـزي (اند.الشیرازي بررسی کرده

هاي حافظ شیرازي به زبان عربی مطالعه کـرده اسـت.ا در ترجمهي فرهنگی و زبانی رهافهمؤلّ) 1394عزیزي (
را نقـد کـرده اسـت؛ امّـا حـافظ486و 454) ترجمۀ محمّد الفراتـی از دو غـزل 1396سرپرست و همکاران (

پرداخته باشد یافت نشد.الصّاويهاي صالح طور مفصّل به بررسی ترجمهپژوهشی که به
و چارچوب نظريروش پژوهش.1-5

یا مـوردي اسـت. بـراي يانمونه، ناظر به بررسی شودمیتوصیفی انجام - که به روش تحلیلی وشتار پیش رون
اويترجمۀ موجود از شعر حـافظ، ترجمـۀ صـالح هشتبررسی موضوع، از میان  نمونـه انتخـاب مثابـۀبهالصـّ

شده است.
. مقالـه خـارج اسـتاز حوصـلۀ هـاسبب گستردگی دامنۀ آنبهصنایع بالغی،بررسی همۀطبیعی است که 

سـپسو شـوندمنزلۀ جامعۀ آماري بررسی میبهییهانمونهمعمول تنها طور بهدر بررسی توصیفی، ضمن اینکه 
بیشـتر مـورد شاخص بـوده و تعدادي از عناصر بالغی را که ،این اساس. برشودمی، تعمیم داده پژوهشنتیجۀ 
در نتیجۀ پـژوهش - طور خالصه به–و حاصل شدی بررسی و تحلیل از شعر عربییهابخشدر ،هستندتوجّه

.شدمنعکس 
. پردازش تحلیلی موضوع2

بالغیهايبرگردانتحلیل . 2-1
. ایهام2-1-1

خداونـدگار ایهـام تـوانیماو را «کـهتاآنجااسـتایهـام ،بارز شعر حافظهنرهايبرتر ويهاشاخصهی از یک
خصیصۀ شـعر او ایهـام اسـت... . ایهـام در نیترمهمهنر حافظ و نیتربزرگ«.)110: 1368، شمیسا(» .دانست

شعر دیگران صنعتی از صنایع شعري و حسنی از محاسن کالمی و حالت و کیفیتی عارض بـر شـعر محسـوب 
.)1383:455مرتضوي، (» .رودیمشمار در شعر حافظ روح و کیفیتی جوهري بهکهدرحالیشودمی

حـافظ در شـعراست کـه جاندار و قدرتمند بالغت بسیاريهاهیآرااست، از » توریه«دیگر آن ایهام که نام 
ح، ایهام تناسب، ایهام تضاد، ایهام مجرّجملهازدي دارد،دارد. ایهام انواع متعدّیپررنگنقش بس  د، ایهـام مرشـّ

اینجـا ایهـام در تعریـف و توضـیح انـواع....وب، ایهـام تضـاد، ایهام مرکّـایهام مبیَّن، ایهام ترجمه، ایهام تبادر
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، و همـان134-99: 1393، کریمـی فـردر.ك: (شـودیمچنـد مـورد اشـارهنیست و تنها بـه موضوع بحث
1397(:

جرّدهمایهام . 2-1-1-1
:معنی قریب و بعید کلمه ذکر نشده باشديهاوابستهایهامی که در آن 

ــــــــــــهیمدرِ ُمَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتِّ دگــــــــــــراندبســــــــــــتهخان َح األبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابإفتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِتْح 
)14: 1390(حافظ، 

َب حانِنـــــــــــــــــــــــــــا، َمـــــــــــــــــــــــــــن هلـــــــــــــــــــــــــــا ُمَفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَِّح األبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواب؟أغَلُقـــــــــــــــــــــــــــوا  إفتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِتْح 
)١٣٦٧:٢٦١، يالّصاو (

).بازکن! اي گشایندة درهاچه کسی در آن است؟اندبستهرا ۀ مادر میخانترجمه: (
دیگـري بـه وکـه مفهـوم تکـرار دارد » اردگربـ«یکـی باشـد:تواندیمبه دو معناکهاست » دگر«ایهام در واژة 

در (معنـی سـرانجام دارد در زبـان فارسـی ،»دگـر«. اینکـه که معناي دور اسـت»زودهنگام«یا »سرانجام«معنی 
نتیجۀ کار تـو همـین «همچنین مانند: ). ، ذیل دگردهخدا(گریدتو گفتمل: به امثبراي رایج است؛ عامه) تداول

عاقبتش همین است.، یعنی سرانجام و»است دیگر
:دیگویمکه شودفهمیده میزیراز بیت » زودهنگام«ا امّ

ــــــموســــــمی عجــــــب باشــــــدنیچنــــــنیا ــــــد میکــــــده ب شــــــتابهکــــــه ببندن
)14: 1390(حافظ، 

میکده را ببندند. درِ شتاب باو موقعیباست که چنین شگفتیجاي یعنی 
بـودن بسـتن زودهنگـامتوانـدیم)دگـراندبستهمیخانه در قبل (منظور حافظ در بیت که فتگتوانیمجا از این
.نرسیده بود که آن را بستند؛ موسم بستن در میکده باشدکدهیدر م

اسـت، بسـیار واژگـانبـازي بـا العـادة او در کـه نتیجـۀ مهـارت فـوقحـافظ شعرنقش ایهامی واژگان در
- اگر نگـوییم محـال اسـت - جمله عربی ازه برگرداندن آن به زبان دیگر،هنرمندانه است کو چنانچشمگیر 

اساساً ترجمه نشـده کـه » دگر«عهدة آن برنیامده است. کلمۀ ازالصّاوينیز صالح است. در اینجا سیار سختب
به معانی گونـاگون آن رخ توجّهایهام نبود، چون این ایهام فقط در زبان فارسی با حاملزینشدیماگر ترجمه 

آن را بـاز چـه کسـی «»؟داردچـه کسـی «معنـیبـهرا آورده اسـت »َمن هلا«،برابر آناینکه درمی دهد. ضمن 
، نیسـتدر آنهـامی ایگونهچیو هاست میکده بازگشایی درِبهاز سر التماس و نیاز سشپراین»؟دخواهد کر
ئیۀ جملـۀ انشـانظـر کـهی اسـت از آن تـوجّهقابـل حـاوي نکتـۀ بالغـی ،درجـاي خـودمیریپذیمهرچند که
بـر زبـان ) میکـدهبـه مطلـوب (شدیدازیو نفقر تحسّر، براي بیان معناي اصلی خود عدول کرده و ازاستفهامیه، 



135هاي بالغی در ترجمۀ عربی شعر حافظ از صالح الصّاوينقد و بررسی برگردان

اسـتفهام «استفهام را این نوع م روشن است.، براي متکلّجوابزیرا؛نیستدر آنی استفهامو قصدآمده است
.)1376:142رجایی، ر.ك: (ندیگویم» تولیدي

ـم أغلُقـوا احلـاَن فـاآلن...(زلیخـه عبّـاسعلـی مانندجمان دیگر،متردر برگردان  واربیامـین الشـّ میو ابـراه)إَّ
مفتَِّح األبوابأالزلُت ينلکنّ احلانت، و لَقد أقَفلوا إبوابَ و ( نیـز خبـري اندکردهمه ترجاین غزل را ) کهدعو هللا: أن افتح 

دو گونـه توانمیرا » دگر«است که توجّهجالب نیست.» گرد«کلمۀ شناسیکزیبایینقشانتقال ه و از ترجم
بـر نظر بگیریم داللت خواهـد داشـت ل دررا روي مصرع اوّاگر آن«... : ل یا با مصرع دوم، با مصرع اوّخواند

؛ و اگـر آن را روي مصـرع بندندیمرا بسته بودند و حال بار دیگر است که هاخانهیمدرِبارکی، ترشیپنکهیا
را هاخانـهیمدرهـاي بسـته، درِ آن گشـایندة- تعـالی - حـق بـارکیم بگیریم، معنی چنان خواهد بـود کـه دو

)111: 1388(شوقی نوبر،» .را باز کندهاآنکه بار دیگر خواهدیمگشوده بود و اکنون حافظ به دعا 
مبهماز یهامیامعانییاعنیم(بـه تعریـف ایشـان: ایهـامی کـه » ایهـام مبهمـه«عنوان با، این پدیده را شوقی

فی کرده است.در شعر حافظ معرّافتهینوآورده و آن را ایهامی )دبرخیزرتعبادنبو
، امـري نامیـده اسـت» ایهـام مبهمـه«آن را اینکه ناماامّده،مطرح کررا يدرخورنکتۀ وي ،به نظر نگارنده

گرفتـه قـرارتوجّهمورد علم بالغت در منابعترشیپاست. این صنعت، ایشان صیو تشخلیقه ب سذوقی و حس
شـعر المثـبـراي ؛ انـددهینام»چنـدمعنایی«،جدیـدو منابع»اتّساع«یا » سِحر حالل«خوانشی از سخن را نیو چن

زیر از سلمان ساوجی:
کـاهم دگـرقدر دانـم کـه همچـون شـمع مـیایندانـم کـه چیسـتهست در مـن آتشـی روشـن نمـی

)443: 1371(ساوجی، 
عبـارت بیـدر ترکخـوانی آن ت که ناشی از دوگانـهاسچندمعنایییا همان » سحر حالل«داراي » روشن«واژة 

واعـظ (»دانمینمـروشـن «: دانمینمـبا گریبار دو » آتشی روشن«آن را با آتش خواند: توانمیبارکیاست. 
:دیگویمشعري از خود حافظ که همچنین)؛149: 1369کاشفی، 

ــــ ــــز از آن ب ــــانم عزی ــــر مغ ــــدیمه دی ــرد دارن در دل ماســتهمیشــهکــه آتشــی کــه نمی
)31: 1390(حافظ، 

بـا تـوانمیو هـم » نمیـرد همیشـه«آن را با نمیـرد خوانـد: توانمیاست که هم » همیشه«در واژة » سحر حالل«
.)مبحث اتّساع: 1397، کریمی فردر.ك: (»همیشه در دل ماست«جزء پسین خود: 

یخواندوگانههامیا.2-1-1-2
ل:امثبراي داشته باشد؛ ییچندمعنات بی قابلیّچنان است که واژة مرکّ» ایهامشبه«پیشینیانیا طبق نظر 



1398)، پاییز 35(پیاپی 3نهم، شمارة ، دورة نامۀ ادبیّات تطبیقیکاوش136

ــــپردهزانسـتابـه چشـم شـاهد دلبنـد مـا خـوشیمست ــــه مســــترو س ــــامیاند ب ــــازم م
)1390:11حافظ، (

ــــــّــــ مل ـــــــــُر َعـــــــــَني مـ ـــــــــَکراُن َخيُم ـــــــــالـــــــــکِ ا َحـــــــــال السَّ ــــــــــــْکِر قبــــــــــــُل زماقلبِن ــــــــــــفَرتاُمهــــــــــــو قــــــــــــد َســــــــــــلَّموا للسُّ ااَمن
)٢٥١: ١٣٦٧، الّصاوي(

، تـرشیپآنـان را کـه ینـیبیمرونیـازا، سـازدیمدل ما را مخمـور خوش است مستی که چشم صاحبچونترجمه: (
).اندسپردهافسار ما را به مستی 

. کنـدیمکـدام از هجاهـا، معنـی تغییـر هربـر روي2هیتکع دوم است که با امصردر» مستی«کلمۀ ایهام در
».بودنمست«و تکیه بر هجاي دوم، یعنی » یک مست«ل، یعنی تکیه بر روي هجاي اوّ

،متـرجم،)2(گرفـتل مصـرع اوّدر» لبنـدد«برابـر در » مالک قلب«انتخاب بهتوانمیکه اشکالیافزون بر
مصـدر . م نشـده اسـتاین ایهـام هـتوجّه، بلکه شاید مبرآیددر شعرعهدة ایهام موجود نسته است ازنتوابازهم

» یمسـت«اژة فارسـی در واین قابلیـت اامّ؛ را نشان دهدمست) یک نفر(عدديتواند مفهوم هرگز نمی»السُّـکر«
پیشـوند راهازرکیـب تحرفی یا یا فعلی یا اسمیيهابیترک؛ترکیب استزبان ،فارسیزبان زیرا؛وجود دارد

یـک . دررده استکایجاد را ییمعناقابلیت دودر واژة مورد بحث نیز خاصیت ترکیبی آن .سوندو پانوندیو م
يگـریدر دو )اندسـپردهما را به مسـتی (است حالتی نیّو مبآن اسم مصدر که نتیجۀاست مصدري » یاء«،معنا

.)اندسپردهمست نفر ما را به یک (است وحدت» یاء«
ایهام تبادر .2-1-1-3

است به ذهن برسد:صداهمبا آن ، کلمۀ دیگري که ياکلمهمی که با خواندن ایها
نظـرم چـون هسـتيبـا وسـتینمیبهر چه گووزسـتیهسـت از خـود خبـرم چـون نمیآخر به چه گـو

)48: 1390(حافظ، 
ـــــــــــَني فقـــــــــــداين مـــــــــــا ب ـــــــــــيســـــــــــفْ نَ لِ أ ـــــــــــيال أِع ـــــــــــــــــْرتَیيخـــــــــــــــــافقه يفموجـــــــــــــــــوٍد لـــــــــــــــــه أنـــــــــــــــــوارُ و داً َوْج َت

)٢٩٧: ١٣٦٧، ّصاويال(
به معنـی دریـا » بحر«، سبببه،تعلّبهجهت،براي، بهه معنی ب،حرف اضافه استیدر فارسکه » بهر«کلمۀ 

ت، ربی بیان کـرده اسـمضمون شعر را به عکه بیشتر عربی ۀترجما این صنعت درامّ؛ سازدمیمتبادربه ذهن را 
ین فتی نداشته و بـه چنـچنین دریاگفتتوانمیبلکه ،ازي کندآن را بازساست نتوانسته و مترجموجود ندارد 

نرسیده است.ياشهیاند
ه دارد که در ترجمۀ عربی بازتـاب نیافتـ) هم وجودییچندمعنااتّساع یا (» ر حاللسح«صنعت ،در این شعر

٢. stress
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بـا تـوانمیهـماع دوم را در مصـر» بـا وي نظـرم«ل و ع اوّادر مصـر» از خـود خبـرم«ترتیـب کـه بـدیناست. 
ن خواند و هم پسین:یپیشيهابخش

چـون هسـت ،نظـرميبا وستینمیوز بهر چه گوستیچون ن،هست از خود خبرممیآخر به چه گو
)48: 1390(حافظ، 

کـه در خـوردیمهـم بـه چشـم » تضـاد«همـراه بـا » و عکـسطـرد «صنعت در شعر، نوعی بر اینکه افزون
».موجود«و » فقدان«میان طور مختصربه، جز ودشمیبرگردان عربی آن مشاهده ن

تشبیه.2-2
:اشاره کردزیر يهانمونهبه توان میتشبیهی يهابرگرداندر بررسی 

تشبیه بلیغ.2-2-1
ــواباگــر دشــنام فرمــایی وگــر نفــرین دعــا گــویم ــخ مج ــدیزیتل ــکرخا راب ــل ش ــب لع ل

)1390:5حافظ، (
ّ ، عفــــــــا، نعــــــــَم مــــــــا قلــــــــتَ وأرَضــــــــی منــــــــَک عيــــــــيب )٣(دااز اجلَــــــــــواب املُـــــــــرِّ، ورُد ِشــــــــــفاِهکَ ُرضـــــــــاٌب يفا

)٢٣١: ١٣٦٧، الّصاوي(
تـو در يهـالبگـل سـرخ از تو، چه خوب گفتی، خداونـد تـو را ببخشـاید.امیراضاز اینکه عیب مرا گفتی ترجمه:(

).ۀ قند است در پاسخ تلخحبّ،یآراستگ
) بـه سخننیریش= ی است که در اینجا، لب شکرخا (خایندة شکرمتیسنگ سرخ و قمعنی یاقوت، به،لعل

به. این نـوع تشـبیه را در عربـی و نوع اضافۀ مشبّه، به مشبّهست ازاضافۀ تشبیهی ا» لب لعل«آن تشبیه شده است.
فظ بارهـا در شـعر حـاکـهاز تشبیهات زیباي شعر فارسی است تشبیه لب به لعل،.ندیگویم» تشبیه بلیغ«فارسی 

شـعرزیبـایی نهفتـه درکـهت اسـکـرده ترجمـه ) (گل لبان»فاهرُد شِ وَ «اینجا به در مترجم ا امّتکرار شده است، 
.کندینمکامل بیان طوربهرا حافظ 

دهـد را نشـان مـی دلنـوازيکه در جاي خود جنبـۀ هنـري و تصـویري ایی است بزیبیترکزین» گل لب«
تشـبیه بلیـغ اصـطالحبهنوع دیگري از اضافۀ تشبیهی یا به، به مشبّه، فۀ مشبّهاضاساختارو با) ياغنچهلبان سرخ (

فهمیـده سـرخی لـب زیبـایی و تنهانـه،»لـب لعـل«. در را نـدارد» لب لعـل«ظرافت و معنی چند الیۀ اامّاست، 
دیگـر از از طرفـی، یکـی؛ شـودمیپربهـاقیمتـی و همآنمنتقل و ،، بلکه ارزش و بهاي لعل هم به لبشودمی

گوید:دحافظ خوکهچنانمعانی رمزي لعل در شعر فارسی، شراب است که لعل استعاره از آن است. 
ـــــیکســـــبـــــرببخشـــــانیــــــپرلعــــــل کــــــرده جــــــام زرایــــــا ش زر نباشـــــدکِ

)1390 :164(
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در ده تصـویري از اوسـت.استعارة مصـرّحۀ مجـرّصورتبهاست و لعل » شراب«در این بیت، » لعل«مقصود از 
آمده است:= تشبیه بلیغ)بهۀ تشبیهی (اضافۀ مشبه، به مشبّهاضافصورتبههمین معنی ،یت زیرب

دهنــانشــیرینکــن و تیــحکالعــلیمــازمیاراز نــهنیــگفــت حــافظ مــن و تــو محــرم ا
)396(همان: 

شراب هم بـا بر زیبایی و سرخی و بهاي لعل، شیرینی و گواراییافزوندر بیت مورد بحث، ،بر این اساس
بـه ذهـن متبـادر » لـب شـیرین«وصف و آید از سخن حافظ برمی، هستزیناین واسطه که لعل یادآور شراب 

.قایق در ترجمۀ عربی وجود ندارداین معانی و د.شودمی
زیر آمده است:صورتبهدر غزلیات سعدي پیش از او، شعر حافظ

يو خشنودم جزاك اهللا کرم کردياندخوسگمیو خرسـندم عفـاك اهللا نکـو گفتـیبدم گفتـ
)864: 1385(سعدي، 

اوي«مبنـاي کـار ، امـازیـر آمـده اسـتصـورتبهقزوینـیدر نسخه نیزشعر حافظ ،ضمن اینکه نسـخۀ »الصـّ
:تصحیح خانلري است
ــوابمیدعــا گــونیو گــر نفــرییاگــر دشــنام فرمــا ــخ مج ــدیزیتل ــکرخا راب ــل ش ــب لع ل

)5: 1390حافظ، (
بالکنایت)(محذوف االدات یاتشبیه مؤکّد.2-2-2
و چـون در شـباهت ،گوینـدید مـهمین سـبب آن را مؤکّـو بهشودمیکه در آن، ادات تشبیه حذف تشبیهی 

:ماننددارد،دیتأکبه مشبّه و مشبّهحاداتّ
ـــــو ـــــوداي ت ـــــانس ـــــی جه ـــــوزآتش خطرنــــــاكياورطـــــههجـــــران تـــــو، س

)1010: 1385(سعدي، 
این نوع تشبیه، در بیت زیر از حافظ قابل بررسی است:سوز: وجه شبه.به؛ جهانمشبّهه؛ آتش: سودا: مشبّ

ـــه ـــاز س ـــمه و ن ـــود کرش ـــدان ب ـــدانیچن ـــکاق ـــوه ســـروِدی ـــنوبرخرامبـــه جل مـــاص
)11: 1390(حافظ، 

ـــــــــــــ ـــــــــــــا و دَ یتبَق ـــــــــــــدوُد الفارعـــــــــــــاُت بَغْمزِه ــــــــــــاالهلـــــــــــــالُق ــــــــــــایحّت املـــــــــَــــ نَ يِ نُع ــــــــــــاامَ مبعــــــــــــُد أَ سانَ يســــــــــــرَو ن
)٢٥١: ١٣٦٧، الّصاوي(

امان ما در برابرمان جلوه نماید.)تا وقتی که سرو خرشانکرشمهزیبا با ناز و بلندقامتانباقی است ترجمه: (
صـورت حـافظ بـا سـاخت شـاعرانۀ است که يدتشبیه مؤکّ» خرامسرو صنوبر«، شودمیمالحظه کهچنان
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؛ ادات تشـبیه محـذوفو اسـت شـبهوجـه» خـرام«بـه و مشبّه» صنوبر«مشبّه و» سرو«،است. در این تشبیهگرفته 
وبـهمشـبّهترکیـب ازخـود تشـبیه بلیغـی اسـت » خرامصنوبر«یعنی سروي که در خرامیدن چون صنوبر است.

»رنـگگل«و »بويمشـک«مانند ؛شبه استوجهبربه، مشبّهتقدیم،یدر فارسیکی از انواع تشبیه بلیغ.شبهوجه
آن ماننـد شـعر ی کلّـبیـو ترکنیز از ایـن نـوع اسـتاز سعديدر شعر زیر»بويگل«.)1381:117سا، شمی(

:خرام)سرو صنوبراست (مورد بحث 
ـــو ا ـــا مگ ـــا م ـــر ب ـــل«يدگ ـــاد گ ـــوب يکــــردوانــــهیکــــه همچــــون بلــــبلم د»يب

)863: 1385(سعدي، 
.استآمدهخرام) (صنوبربه ، به مشبّه(سرو)اضافۀ مشبّهصورتبهنجایدر ادمؤکّدیگر، تشبیه سوياز

، اعـم از اینکـه و خبـرمبتدا - 1:دیآیمزیر يهابه صورتدتشبیه مؤکّ، اندگفتهاساس آنچه اهل بالغت بر
يٌ صـمٌّ بکـٌم عمـ﴿:یـا محـذوف»سـوز...جهانیتو آتشسوداي «؛...»عطـاًء م البحورُ هُ «:مبتدا (مشبّه) مذکور باشد

و جعـد مشـک؛ شـودمیفهمیـده ﴾...َمـثـََلُهم َکَمثَـل الـَّذي﴿:قبلآیۀ در تقدیر است و از»ُهـم«ه ک﴾ُعـونيَرجِ فهـم ال
بـه حـال مشبّه- 2.شودحذوف است و از بیت قبل فهمیده میه مکه مشبّبويمشکناف وو مشکخط مشک
به، بـه مشـبّه اضـافه مشبّه- 3»مُردریو شی شیر زاده شد فالن«؛﴾إّ أرسلناَک...سراجاً منـرياً ﴿:ذوالحال استو مشبّه

روي مـاه، قـدّ(بـه ، بـه مشـبّهاضافۀ مشبّه- 4»...چراغ بالغت،اللۀ روي«؛»َلی ُجلَـِني املـاءِ عَ َذَهُب األصيلِ «:شودمی
یدنیـرزلنیزمـيدیـبلرز«؛»متُـرُّ َمـرَّ السَّـحاب، يعنـی َمـرّاً َکَمـرِّ السَّـحابيهـ«:بـه مصـدر نـوع اسـتمشـبّه- 5سرو)

اً حبـراً و رأيتُـهُ أسـداً وحِسـبتُهُ مشسـاً حمّمـدَعِلمـُت «:باشـدبه دو مفعول بـراي فعـل دومفعـولی مشبّهمشبّه و- 6»...سخت
»ِخلتُُه کوکباً...نتُهُ بدراً و ظنو 

بـــــه زشـــــتی نمـــــودار ابلـــــیس بـــــودتــــو گفتــــی کــــه عفریــــت بلقــــیس بــــود
)458: 1385(سعدي، 

؛ ]عِفریتاًخِلته[
چو پنجـه بـا تـو زدم دیـدمت کـه شـیر ژیـانیخال تو بردم گمان کـه آهـوي چینـیوخطّز

)قاآنی(
بـه بـر قد) یـا تقـدیم مشـبّههروي... سرومشبّه (مابه بررکیب وصفی با تقدیم مشبّهت- 7)]غزاالً، رأيتک أسداً [ظننتُه
.)112- 1998:108فیّود،و1397:234، کریمی فرد(رنگ)... گلبويمشک(شبه وجه

شبه نیـز محـذوف باشـد، آن را تشـبیه بلیـغ ادات، وجهبر حذفافزوند، هر وقت مؤکّهايع تشبیهاز میان انوا
از رودکی:در این شعرمانند موارد پیشین و ؛ ندیگویم
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ـــــمان ـــــارا آس ـــــت و بخ ـــــاه اس ـــــاه م ـــــوش ـــــاه س ـــــآســـــمان آيم یهمـــــدی
)76: 1388(رودکی، 

:ولوياز ما در شعر زیرامّ؛ نیستدر آنشبه ل است که خبري از وجهاوّعادر مصر،تشبیه مورد اشاره
ـــاه ـــو آن م ـــیت ـــردون نگنج ـــه در گ ـــویک ـــت ـــه در جیآن آب ـــونیک ـــح ینگنج

)1384 :1070(
؛اسـتذکـر شـده » فـزون بـودنشیاز گنجـا«شـبه ر هـردو، وجـهو دوم دو تشبیه است کـه دل ع اوّادر مصر

.مینیبیم»ضياءٍ رفعٍة و يفٌم أنت جن«در عبارتکه طورهمان
:کمک کندبه ما شعر حافظ شدن ساختمان تشبیه درترروشندر به شعر زیر از منوچهري شاید توجّه

ــاه ــاه، م ــوانم م ــرو،،یگــرت خ ــوانم س ــروورت خ س
بويمشـکنـاف و خـط و مشـکو مشـکجعـد مشک

ورت خوانم جـان، چـو جـان،يخوانم حور، حورگرت
زبـانکنـار و خـوشسرود و خـوشو خوشسماعخوش

)1347 :226(
تـو مـت؛ تـو سـروي اگـر سـرو بخوانمـت؛ بخواناگر ماهیتو ماهاست: آمده ه بلیغ مشروط ل، تشبیبیت اوّدر

تـو «شـبه) آمـده اسـت: وجـهو حذفذکر ادات مجمل (صورتبهتشبیه پایان،در.اگر حور بخوانمتيحور
»چون جانی اگر جان بخوانمت.

دارد: یکـی توضـعیّدو هـاآنبه د آورده است که مشبّهمؤکّتشبیه صورتبهترکیبات تشبیهی را ،امهاددر
؛ (جعـد تـو چـون مشـک اسـت)جعـديتو مشـکجعد، یعنی مشک: بر مشبّهبه، مشبّهتقدیمتشبیه بلیغ از نوع 

چـون (ناف تـو نافیتو مشکناف، یعنی؛ مشکتو چون مشک است)خطّ(یخطّتو مشکیعنیخط،مشک
شـعرتشـبیه درمانند این تشبیه).بويمشک(شبهوجهبربه، مشبّهتقدیمنوع ، تشبیه بلیغ ازگريدی.مشک است)

،بـونظـرزایعنی تو مانند مشـکی ،بوییتو مشک، یعنی يبومشک.که در اینجا بحث آن را داریماست حافظ
مشک است.بوي بوي تو مانند 

اسـت را در بیـت پیشـین آوردهتو)مشبّه (،عر حافظ در این است که منوچهريتفاوت شعر منوچهري با ش
يمجـازلفـظ حافظشعردرا امّ؛لفظ حقیقی استمنوچهريشعرمشبّه در،همچنینبه؛مشبّهدر کنارا حافظ امّ
صـورتبهکاینـکـه است براي تشبیه دیگري به مشبّه،نجایدر ا(سرو) مشبّهنکه ییعنی ا،آمده استاستعاره) (

است.باالبلنداز دلبرنمادي ذکر شده واستعارة مصرّحه
خرام سـرو صـنوبر«است که برابر ياترجمه،(سرو خرامان ما)»امليسانَ سروَ «در برگردان عربی شعر حافظ، 

کـه» خـرام«اینکـه دومترجمـه نشـده اسـت و » بـهمشـبّه«یعنـی » صـنوبر«ل اینکه کلمـۀ اوّهاده شده است.ن» ما
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کـه در » سـرو«از کـاربرد اسـتعاري اسـت. آمـده»مشـبّه«براي صفت صورتبهدر ترجمهشبه تشبیه بود، وجه
، کـه گفتـه شـدهـاظرافتهمـهآنبـا منعکس شده است بگذریم، تشبیه موجود در شـعر حـافظعربیترجمۀ

شـده و از توجّـهمیخوببـهرا» چنـدان«واژة ا در ترجمـۀ بیـت،امّ؛ در متن عربی ترجمه نشده استطور کلّیبه
پایـدار اسـت کـه سـرو انیبلندباال؛ تا وقتی کرشمه و ناز»تا وقتی«یعنی » چندان«پس ترجمۀ آن برآمده است. 

این معنی را بیان داشته که تعبیـر مناسـب و درسـتی »یتبَقـی ...حتّـ«صنوبر خرام ما جلوه نماید. مترجم با عبارت 
ترجمـه کـرده اسـت. هـر دو ایـن »کـم کـانش...حتی«زلیخـه عبّـاسعلی و »متـیإلـی «واربی نیز آن را است. الشّ

بـه صـیغۀ » بُـود«را ظـاهراً » وَدبُـ«زلیخـه عبّاسولی علی ،در شعر حافظ هستند» چندان«گویاي معنی هاترجمه
ماضی خوانده است که درست نیست.

استعاره.2-3
استعارة مکنیه.2-3-1
اضـافۀ «فارسـی اصـطالحبهف و یکی از صـفات آن همـراه بـا مشـبّه آورده شـود؛ حذ»بهمشبّه«که يااستعاره

».استعاري
ســــــوخت ایــــــن افســــــردگان خــــــام رادود آه ســـــــــــینۀ نـــــــــــاالن مـــــــــــن

)7: 1390، حافظ(
ـــــــــــــــُدخاُن آهـــــــــــــــِة صـــــــــــــــدری الّشـــــــــــــــ مـــــــــــــــــــــــواِت القلـــــــــــــــــــــــوبِ الَتظَـــــــــــــــیياکف يَضـــــــــــــــــــــــرامِ َيضـــــــــــــــــــــــَری 

)٢٤٣: ١٣٦٧، يالّصاو (
).شودمیسخت دالنمردهآتشم بريهازبانه. دشورشعلهگر من ایتدود آه سینۀ شکترجمه: (

و (موصـوف) مشـبّه ،»سینه«اي از آن پدید آمده است. رکیبی وصفی است که استعارة مکنیهت:»سینۀ ناالن«
یـه صـفت گـاهی قرینـۀ اسـتعارة مکن«به است که براي وصف مشبّه آمده اسـت.از لوازم مشبّه(صفت) » ناالن«

واجـه یکـی آوردن خيهايافسـونگرفـراوان اسـت و از ابتکـارات و حـافظشـعر در و این نوع استعاره است
گـاهیهـااسـتعارهگونـهنیادهد. جان میهاآناست که به جانیبو بدیع براي اشیاء زیو سحرآمصفاتی زیبا 

هـاآنيو مجـازرنـگ اسـتعاري و رنـدیگیمخـود بهرنگ تکرار و ابتذال و کمتررسندیمنظر بسیار بدیع به
غنچـۀ «، »گـردهرزهدل «،»...کفننیخـوناللـۀ «، »ازاشـک غمّـ«،»گـرداننسـیم عطر«مانندت؛بیشتر آشکار اس

).1354:62ورد، فرشید(» باد سرگردان«، »دلتنگ
مترجم عبارت فارسی را با همان ساخت دستوري و نحوي به عربـی برگردانـده ،شودمیمالحظه کهچنان

دود سـینۀ نـاالن (»ياکالّشـيفـُدخاُن آهـِة صـدر «: عربی منتقل شده اسـتبهزیناستعارة مکنیۀ موجود در فارسی که
مـراد از زیـرا؛یـت اسـت، مجاز لفظی به عالقـۀ محلّ»صـدر«و معادل عربی آن » سینه«ضمن اینکه در واژة .من)
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آن، دل است که درون سینه قرار دارد.
ت و زمـان و مکـان سببیّت و مسببیّمانند(مشهور يهابر عالقهافزونمجاز عقلی، گفتنی است که در بحث 

گرفتـه، بالغیـان قـرارتوجّهکمتر مورد که هرچند اندکردهدیگري نیز ذکر يهاعالقه...) وو فاعلی و مفعولی
نـه مجـاز اسـت گیـردمیصورت در عبارتجملۀ مجاز عقلی یا همان مجاز اسنادي هستند، زیرا اسنادي که از

فعـل بـه اعضـاء و جـوارح نسـبت است، یعنی اینکه فعل یا شبه»عضویت«، عالقۀ هاعالقهحقیقت. یکی از این 
نظیـر آن در )خود او گناهکار است).(قلب او گناهکار است (ترجمه: )٢٨٣/بقـره(﴾فإنَُّه آِمثٌ قلبُـه﴿داده شود؛ مانند: 
میرزاست:رجیافارسی این شعر 

اهیسـچشـمیکنـرهیـه نگاهت چو کـنم خـکگنـاهدهیـدنیـتـو از ايدیـچه دمچشهیسيا
)49: 1353(ایرج میرزا، 

بنـابراین، از عنـوان اسـتعارة مکنیـه ؛ صـاحب دیـده اسـتوصف کهدرحالیشدهدادهگناه به دیده نسبت 
شـعر حـافظ نیـز در.)338- 1397:337، کریمـی فـردر.ك: (دشویممجاز اسنادي بهخارج و استعاره تأویل 

نـاالن ،شـاعرخـود کـهیدرحالشـدهداده(قلـب) شـاعر نسـبت ۀبه سین» ناالن«زیرا؛این تأویل قابل بیان است
، چون ساخت نحـوي اصـل شـعر را نیز پیداستدر ترجمۀ عربیحالت . این اوستوصفحقیقت درو است

ده است.رعایت کر،استکه اساس بالغت آن 
رعایـت شـده اسـت. توضـیح ترجمۀ عربـی نیـز نیز استعارة مکنیه است که در» آهدود«اضافی بیدر ترک
اسـتعارة مکنیـه منجـر بـه تشـخیص نجـایدر اه تنها یک تفاوت دارد کـ،مورد پیش استمانند اینجا استعاره در

.داردیبخشو جانا مورد پیش تشخیصامّ،شودمین
دیگر از استعارة مکنیه:ۀنمون

کجاســتخانهشــرابخمــار صــد شــبه دارم، دل مــــنپـــزدیمکــــه خیـــالی زامنخفتـــه
)31: 1390، حافظ(

ـــــــــــــــــــايلويبلُــــــــــــــــهُ بقلــــــــــــــــيبخيــــــــــــــــاٌل جــــــــــــــــاَش ِمرجَ َســــــــــــــــهََّدِين و  ـــــــــــــــــــاخور َصـــــــــــــــــــدُْع اللّي ـــــــــــــــــــن م اُراهي، أي
)٢٨٥: ١٣٦٧، الّصاوي(

نه دارم شـبایبـو خرامـدهوشجوش اسـت، مـرا بیـدار نگـه داشـته اسـت. هخیالی که دیگ آن در قلب من بترجمه: (
کجاست میخانه که ببینمش.)

تشـبیه . دل بـه آشـپزکنایه از آرزوي محال است»پختنخیال«وداشتننگهخوددرو پروردنمعنیپختن به
در ترجمـۀ عربـی یکلّبـهاین اسـتعاره آمده است.ههمراه با مشبّدر استعارهازم آن استاز لوکه و پختنشده 
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اضـافۀ » دیـگ خیـال«گرفتـه کـه در خیـال واقـع شـده اسـت.ايرا اضافۀ تشبیهیازبین رفته است و جاي آن
و خروش اسـت. دل کـه در شـعر در جوشششاعر در قلبکه ده تشبیه کر» یدیگ«خیال را به ؛تشبیهی است

خیال است.جوشش محلّتنهار ترجمۀ عربی ، داستخیال رورندة فاعل و پیافته و »تشخیص«فارسی 
مرشّحهة استعار.2-3-2
یزي از مالئم آن همراه آورده شود:همراه با مستعارمنه، چکه يااستعاره

ـــوابتتیــري کــه زدي بــر دلــم از غمــزه خطــا رفــت ـــد راي ص ـــه کن ـــه اندیش ـــاز چ ـــا ب ت
)16: 1390حافظ، (

لغمــــــــــزةِ  ــــــــــَب  ــــــــــَت القل ــــــــــهُم ،رََمي ــــــــــهعطــــــــــاَش السَّ ــــــــــــَری فيــــــــــــه صــــــــــــوابَ ن ً قــــــــــــد تـَ کْ فصــــــــــــرباً، عــــــــــــلَّ رأ
)٢٦٧: ١٣٦٧، اويالصّ (

باشـد کنم شـاید رأي دیگـري میخطا رفت. پس صبرا تیر از آن بهامّ؛ديبا ناز و غمزه قلب مرا هدف قرار دارجمه:ت(
ببینی.)که صواب را در آن 

مالئمـات مسـتعارمنه از، »رفتنخطـا«و کـردنیعنـی پرتـاب» زدن«و اسـت» نگاه«مصرّحه از استعارة» تیر«
نـۀوگبهمذکور ۀاستعارة مصرّحۀ مرشّحترجمۀ عربیدرترشیح همراه آن آمده است.برايه است کبه) مشبّه(

یـري کـه ت«را جـایگزین » کـردنانـداختن و پرتـاب«معنی به»رََميـتَ «فعل ،شده است. مترجمکس منعدیگري 
»رميـتَ «در بـی ترجمـۀ عراسـت کـه در» تیر«همان لفظ اره دراستعطور دقیقبهکهدرحالیاست آورده » زدي

اسـت. بـا محـو کـردهحۀ شعر فارسـی را استعارة مصرّ»رميـتَ «در فعل» تیر«شدن واژة شده است. مخفیمستتر 
اسـت و » نظـر«از اسـتعاره (تیـر)»السَّـهم«ترتیـب کـه بدین؛رقم خورده استدیگري حۀمصرّحال استعارة این

ترشیح آن است.(خطا رفت) »طاشَ «و »رميت«
عربـی دیـده ۀدر ترجمـظ شـعر حـافظ االفـو ظرافـتمعـانی ت شیرینی سـخن و دقّـفانهمتأسّ:باید گفت

کـارگر نبـوده و ولـی ،ظـاهر تیـر بـه دل فرونشسـتهدریعنـی ؛»شـدهزدهدلبـرتیـر «. در متن اصـلی، شودمین
کـی از مفـاد این ی. استشدهی ابیارز، خطا کردهیمتیر بر قلب دنبال فرونشستنبه هدفی که پس از دنیدررس

لـب را قگویاي این است کـه تنها ده و الفاظ، بیان نشاین معنیترجمۀ عربی، درکهدرحالیکالم حافظ است، 
و نشـان در هـر دو مـتن قرینـۀ اسـتعاره اسـت» غمـزه«ضمن دربه هدف نخورده است. تیرا امّ؛هدف قرار داده

.سازدینممباهچون تیر و غمزه نیست،در کارتیريدرحقیقت که دهدمی
، تغییـر جایگـاه و نقـش نحـوي کلمـات،ترجمـه شـوداگر بـه شـعر ویژهبهشعر،ترجمۀدرمعمول طور به

کـه گـاهی در برخـی و حـالوتده و آن را از ظرافـت تغییـر کـرخـوشرا نیز دسـتل اوّساختار بالغی شعر 
ازمیـان :جاسـت اگـر بگـوییمهبـبلکـه ،دهـدکاهش مـیاست، ياالعادهفوقطرز شعر حافظ بهازجملهشعرها 
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.بردیم
. استعارة مجرّده2-3-3
به) آورده شود:مشبّهمستعارمنه (مشبّه) همراه با چیزي از صفات مستعارله (که يااستعاره

ــش کجاســـتاریـــاي نســـیم ســـحر آرامگـــه  ــق ک ــه عاش ــزل آن م ــعمن ــتاریّ کجاس
)1390:23،حافظ(

ــــــــــــــــــَن َمرتَـ حَنســــــــــــــــــَمَة األســــــــــــــــــ ــــــــــــــــــی أي ــــــــــــــــــهُ اِر ِحبِّ طلُعـــــــــــــــــــهُ قاتـــــــــــــــــــُل العّشـــــــــــــــــــاق بَـــــــــــــــــــْدری أيـــــــــــــــــــن مَ ُع
)٢٧٩: ١٣٦٧، الّصاوي(

طلعتش کجاست؟)محلّگاهش کجاست؟ آن قاتل عاشقان، ماه من، نعمتاي نسیم سحري! محبوب من، ترجمه: (
اوصـاف و از له)شیوة معشوق (مشبّه = مسـتعارکه» اريعیّ«و » یکشعاشق«استعاره از معشوق است و » مه«

ترتیب آورده شده که مالئـم عربی بدینترجمۀاستعاره دراین ده است. ذکر شمستعارمنه)= (به مشبّهبااوست 
؛منـه اسـتمبـدّل» قاتـُل العِشـاق«اسـت. دهشـذکـر بدل در نقشمنهمستعارو خودمنه ر نقش مبدّلمستعارله، د
گرفتـه هم قـرارمقام مبتدا که درهویژبهاست اصل (برخالف متن فارسی) کالم،نحوي در ساختیعنی اینکه 

ایجـاد مسـتعارله و مالئـممنهمیان مسـتعارنوعی فاصله :گفتتوانمیهمین سبب هباست. از آنبدل ،»بـدر«و 
بـراي اثبـات کنـیم؛منهدر وقتی است که باید صفاتی را بـراي مسـتعارشده که خالف ساختمان لفظی استعاره 

، در نقـش صـفت بـه که از صـفات مسـتعارله اسـت» اريعیّ«و » یکشعاشق«در اینجا،ده استعارة مجرّدر مثال
، جـایگزینی مسـتعارمنه و مالئـم مسـتعارلهترجمۀ عربی، رابطـۀ میـان ولی در،نسبت داده شده استمنهمستعار

.یاست نه اثبات
و) ...مَّلـوايـوَم حتََ غَـداَة البـنيِ ماننـدبدل کل از جـزء اسـت (:گفتتوانمی، گفتهپیشبدل در توضیح در نوع

نـدهیقصـد گوبه»بـدا«بـدل وده است.، بدا نباست قصد مترجمممکنهرچند است، »بـدا«بدلگفت توانمی
ه قسم است: نسیان، بدا و غلط.س، برگانۀ بدل غلط است. بدل غلطسهاز اقسامگردد و برمی

شـودمیتوجّـهمگوینـدهآنگاه شودمیته است به این ترتیب که لفظی گفمبالغهگوینده بدا، قصد در بدل
نمایـد، کند و لفظ افضل را جایگزین مـیاز آن عدول میبنابراین؛استلفظ نخستکه لفظ دیگري افضل از 

را شـد بـراي وصـف محبـوب، شـمس بهتـر از بـدر اسـت، آن توجّـهگوینده وقتی م. »حبيبی بدٌر، مشسٌ «مانند: 
بـدین اسـت.شده »قاتل العّشـاق«جایگزین »بدر«و رخ داده نیز در اینجا تغییر موضع. این کرد»بدر«جایگزین 

(در مطلقـه اسـتعارة بـه دهاسـتعارة مجـرّودهنشاثبات منهچیزي براي مستعاردرواقع:شودگفته میکه روست
است.تبدیل شده بدر) 
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ا امّـ؛ بلغ از استعارة مطلقـه اسـتاکه استعارة مرشّحه گونههمانده است، بلغ از استعارة مجرّا،استعارة مطلقه
کـه در ترجمـه مـنعکس - این امتیاز نتوانسته است فصاحت و روانی و حسن معناي موجود در بیت فارسـی را 

شـودمیبا این ویژگی شـناخته صفت معشوق است و »ياریّو عکشیعاشق«آنجادرد. جبران کن- نشده است 
»بـدر«و ۀ عربـی نشـان داده نشـده ترجمـ، درایـن پیوسـتگیکـهدرحالی؛ستایش اوست، مدح وو مراد از آن

قاتـل «کـه در ایـن صـورت بدانیم» کل از جزء«مگر اینکه نوع بدل را است.»قاتل العّشاق«جایگزین )معشوق(
اندکی مشکل پیوسـتگی را باشد گرچهمفید مدح معشوق آنکهو نه وصف شودمیئی از معشوق جز»العّشـاق

.دنکیمبرطرف 
کنایه.2-4

ــگــردون بــه در و نــان مطلــبنــۀبــرو از خا ــان س ــه هیک ــرکاس ــان رادر آخ ــد مهم بکش
)9: 1390، حافظ(

ـــــــبَعـــــــعْ َمــــــــــــــــطْ بَّــــــــــــــــِة الزَّرقــــــــــــــــاِء التَ ْر َمضــــــــــــــــيَف القُ غــــــــــــــــادِ  انِ يفيٍش، فهـــــــو ِمـــــــن ُشـــــــحٍّ و ُخبـــــــٍث قاتـــــــُل الضِّ
)٢٤٥: ١٣٦٧، الّصاوي(

).، کشندة مهمانان استمایهباش، زیرا که نان از بخیل و پستی نداشتهخانۀ دنیا را، طمع نانرها کن مهمانترجمه: (
از ورزدیمـ. دنیـا بسـیار بخـل سـتا» دنیا«است و در اینجا مقصودش کنایه از بخل» کاسهسیه«دوم ع اردر مص

بـاس کـرده این تعبیـر را از خاقـانی اقتحافظ درظاهر. کشدیماینکه کام تو را برآورد و این میزبان بخیل تو را 
:دیگویماست که 

ــر ســ ــان اوياکاســههیده ــه مهم ــا هم اســـت در نمـــک خـــوان اوهیـــتعبینمکـــیباســت م
)364: 1382، خاقانی(

حّ = بخـل(عربی، این عبارت کنایی منعکس نشده بلکه معناي آن ۀترجمدر همـین دلیـل، بـهوآمـده)شـُ
بـر افـزوننایه، اقتبـاس هـم ازمیـان رفتـه اسـت؛کاست. ضمن اینکه با حذفدهششعر از صنعت کنایه خالی 

طلـب ل یـبخکـه از ) ی(نـان»عـيش«،ا در ترجمـۀ عربـیامّـ؛کشدیممهمان را » کاسهسیه«حافظ، شعردرنکهیا
.کشدیمرا انمهمان،شودمی

لقبّـةُ ا«بـه »گـردون«، عربیترجمۀ است، در» فلک«که کنایه از » ردونخانۀ گ«، لع اوّامصردرسو،دیگراز
یدر فارسـکـههمانآسـمان اسـت، ازهیـهـردو کنا»الُقبَّـُة اَخلضـراء«و »رقـاءالقبّـُة الزَّ «ترجمه شده اسـت. »رقاءالزّ 
یـاز بـه آوردن کلمـۀ ن»الُقبَّـُة الزَّرقـاء«بـا زیـرادارد؛مشـکلکمی ترجمههرچند اینجا . شودمیگفته » گنبد مینا«
.و مناسب استپذیرفتنی ياترجمهجایگزین شده است، ياهیکنابا ياهیکنااینکها امّ، نیست»َمضيف«
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:ریشعر زکنایه در همچنین 
ــتحرافســوس کــه شــد دلبــر و در دیــدة گریــان ــخری ــتالی ــر آب اس ــش ب ــط او نق خ

)21: 1390حافظ، (
خيــــــــــــاُل ُخطوِطــــــــــــِه نقــــــــــــٌش علَــــــــــــی مــــــــــــاٍء ُعبــــــــــــابِ ، فواهــــــــــــــاً اغَرورقَــــــــــــــْت َعيــــــــــــــينراَح عــــــــــــــينِّ حبيــــــــــــــيب

)٣٠١: ١٣٦٧، الّصاوي(
ج است.)اموّبر آبنقش محبوب من از پیش من رفت و چشمانم پر از اشک شد. خیال خطوط او همچونترجمه: (

نداشـته باشـد و بـردرياجـهینتاست. کـاري کـه هـیچ جهینتیبو کنایه از امر بیهوده ،»شدنبر آبنقش «
بـر آب نقشـی شـودمیکـه نسـانبـدان،اسـت» ر آبنقـش بـ«کهندیگومثلبهاز آن حاصل نشود، يادهیفا

: انـدگفتهکـهچنان،کـار رفتـه اسـتی هـم بـهدر عربـهمین ترتیـب ل فارسی بهمثَی کشید. این نگاشت و خطّ
در وجود این مثـل )است.زدن بر آبهمچون نقش کردن دهیفایبسعی (ترجمه: ».اقم علی املـاءطائل کالرّ باليعالسّ «

نمایـد و معـادلی برابـر بـا يسازهمسانکمابیش،در ترجمهبتواند داده است کهن را به مترجم، این امکاعربی
کـهدرحالیانددانسـتهروي محبـوب را نقـش بـر آب ، خیال خـطّبا این حال، مترجمبیاورد. آن تعبیر فارسی

است نه خود خیال.بر آب، نقش روي محبوبخطّخیالترسیم) (تحریر 
ابداع.2-5
:در کالمجا یکطوربهن چند آرایۀ بالغیآورد
ـتان شـوندرب کـه هـمایـغـرض نیـدهد دست ایک ـــــف پرخـــــاطردس شـــــماشـــــانیمجمـــــوع مـــــا زل

)1390:12حافظ، (
ـــــــــــــــــی هـــــــــــــــــذا الرّ و  ـــــــــــــــــاً مَت ـــــــــــــــــَتمُّ مع ، يَل ربُّ مــــــــوع مــــــــْع فرعــــــــَک َملهــــــــوِف احلَــــــــراکْ ياِطرِ خــــــــجـــــــــــــــــا  ا

)٢٥٥: ١٣٦٧، الّصاوي(
من با موي اندوهگین و افشان تو.)خاطرجمعیندیآهمکه بهپروردگارین امید است، اي کی وقت اترجمه: (

.جمـع دسـت»دسـتان«و »دست«جناس اشتقاق در .1کار رفته است: چند آرایۀ مختلف به،در شعر حافظ
ه معنـی قصـد و بـ»داسـتان«دو معنی دارد: یکی »دستان«اعتبار کهبه این »دستان«و »دست«ایهام تناسب در .2

، قصـد و نیـت را یکـی کـردن و دیگـري دسـتان شـدنهدفشدن یعنی هم» دستان= همداستانهم«تصمیم و 
.3تناسـب دارد. » دسـت«، بـا دومنظرگرفتن این معنیکه با درشدن دستهممعنی به(دست + ان) جمع دست 

» دادندسـت«ترکیـب کنایـه در .4). قصـد و هـدفداستان (معنی به» دستان«و »دست«اشتقاق میان س شبهجنا
و » مـا«تضـاد میـان .6.»پریشـان«و » مجمـوع«تضـاد میـان .5است. ق آرزوو تحقّشدن مراد معنی حاصلکه به

»تـو«يجابـه» شـما«و » مـن«يجابه» ما«در مجاز لغوي به عالقۀ عمومیت.8. یبخشجانتشخیص یا .7.»شما«



147هاي بالغی در ترجمۀ عربی شعر حافظ از صالح الصّاوينقد و بررسی برگردان

ع دوم کـه اصـال در مصـرکمـال اتّشـبه.9.م از مقتضاي ظاهر هم هسـتکه در عین حال از موارد خروج کال
ري اسـت کـه کسـی پرسـیدهمقـدّخود عطف نشده است. گویی پاسـخ پرسـشبه ماقبل » زلف پریشان شما«

در وسط عبارت.» یارب«ییندااعتراض، آوردن جملۀ .10دیگر چه چیزي؟است:
نمایـان اسـت و »فـرع«و اندوهناکی بـه يغمگساربا اثبات که» تشخیص«آرایۀ جزبهترجمۀ این بیت، در
بـه یو عربـطبیعـت متفـاوت زبـان فارسـی دیگر منعکس نشده است. يهاهیآرااز کدامچیه،»اعتراض«آرایۀ 

روسـتنیا، همان صنایع بالغـی را بازتـاب دهـد. از برابرکه بتواند با الفاظ داده است مترجم چنین امکانی را ن
مورد آن در ترجمه نشان داده شده است.دوآرایۀ ادبی در شعر، تنها دهاز میانشوددیده میکه 

گیري. نتیجه3
شـعر انگیزخیـاليرهایو تصوبالغی يهاجنبهنتوانسته است الصّاويصالح ترجمۀشد که مشخّصپژوهش حاضربا 

اورم کـه هـیچ ترجمـۀ دیگـري هـم نخواهـد دهد. بر ایـن بـبازتابدر قالب واژگان و عبارات عربی یخوببهحافظ را 
توانست از عهدة آن برآید.

نـه شعر حافظ و همۀ آثار ارجمند و مشهور زبان فارسـی، لفظی و معنوي براي فهمیدن لطایف و دقایق طور کلّی به
اويالح صحال، کار با فرهنگ فارسی آشنا بود. با ایندانست و یخوببهفقط باید زبان فارسی را بلکه ،ترجمهبا و الصـّ

، شایسـتۀ اندداشتهبهترین شکل آن مصروف ترجمه بهانجامدیگر مترجمان عربی شعر حافظ که تمام تالش خود را در 
حـدودي و تاکـه وارد ایـن عرصـۀ بـزرگ شـده انـدداده. آنان شهامت و عالقۀ وافر خود را نشان تقدیر و سپاس است

ر باشند.ارسی به جهان عرب، مؤثّو ادب پفی حافظ و شعر در معرّاندتوانسته
ـــــــیدآب ـــــــوان کش ـــــــر نت ـــــــا را اگ ــــــدر تشــــــنگبههــــــمدری ــــــد چشــــــیدیق بای
فانهمتأسـّ ، یو عرفانبی دآفرینش زیباترین متون ادراستعدادو ییو تواناظرافت همهنیازبان فارسی با پیشنهاد:نظر و 

در اسـت. گرفته قرارو مسامحهیتوجّهیبمورد ی تّحو نیست شدهشناختهۀ آن است،شایستکهچنداندر داخل کشور 
رمـقکمصـورتبهو نـه ير و جـدّنحـو مـؤثّبـه–جهان معتبر يهادانشگاهآموزشی يهابرنامهجاي آن در نیز خارج

ویژهبـهکشـورهاي اسـالمی، زبـان دوم اسـالم، درمنزلـۀبهاست که زبان فارسی فتأسّنیز جاي خالی است؛- کنونی 
قرار دارد. بر ایـن اسـاس، توجّهآنچه الزم است، مورد عرب، خیلی کمتر ازاعرانو شنبایاخص، نزد ادطوربهو عربی 

مـورد کـافی ويهانهیهزو اصولی و با صرف تدرازمدّيزیربرنامهبا مهم است که مسئوالن کشور، یلیو خضروري
عمل فراوانی بـه، تالش یغناریبساین زبان درخشان و فی و گسترش معرّمنظوربهنیاز و استفاده از نیروهاي انسانی توانا، 

کرد.يریگیپشورهاي تاجیکستان و افغانستان با کطور مشتركبهاین کار را توان می.آورند
هانوشتپی. 4
لـي مل يكـن ترمجـة قصيدة غزل مـن الشـاعر واملتصـّوف الفارسـي حـافظ الشـريازي، وعّربتهـا مشـرياً إىل أن عم٧٥كنت قد اخرتت ) 1(

ألمانة احلرفية للنص الفارسي، ألن ذلك يقتل الشعر، بل منحتها روحي الشعرية و روح اللغة العربية معًا. تتمتع 



1398)، پاییز 35(پیاپی 3نهم، شمارة ، دورة نامۀ ادبیّات تطبیقیکاوش148

؛کنـداستفادهریتعابنیاز همو دلبر است. بهتر بود مترجم زیمعشوق، عزب،یمحبوب، حبیمعنبه،یدلبند در زبان فارس) 2(
کار برده را به» مالک قلب«ریخاطر تعبنیهمدر زبان مبدأ باشد؛ بهیچارچوب واژگانتیزم به رعاتخواسته است ملويا امّ

و عرفاناهل شناخت و معرفت یعنی،دلاست و صاحب» دلصاحب«مترادف با ل،. مالک دستیمناسب نکه چنداناست 
باطن.رتیو بص

داده شده، آراسته.نتیلب؛ ازدان: زینعیه قند، دانۀ قند؛ شِفاه: جمع شَفَه رُضاب: حبّ)3(
منابع

.www.naasar.ir/hafizپایگاه ناسار. حافظ در حوزة زبان عربی). 1395آذرنوش، آذرتاش (
چـاپ .کوشش محمّدجعفر محجـوب. بهتحقیق در احوال و آثار و افکار و اشعار ایرج میرزا). 1353میرزا (ایرج

جا: اندیشه.سوم، بی
شناسان خـارج از کشـور، مصـر، ایران←شناسان، بانک ایرانhttp://91.98.46.102:8081اسی،شنبنیاد ایران

امین الشواربی، ابراهیم.
.دار اجليل: بريوت. د هارونالم حممّ حتقيق عبد السّ . احليوان). ١٩٩٦(أبو عثمان عمرو بن حبر ،اجلاحظ

معارف.قم: دفتر نشردیوان حافظ.). 1390(محمّدالدّین حافظ، شمس
نامۀ فرهنگ و پژوهش». أغانی شیراز«). نقد و نظر؛ ترجمۀ دیوان حافظ به زبان عربی 1385حسینی، سیّد محمّد (

.73-55)، 3(2، ادب
کوشش ضیاءالدین سجادي. تهران: زوّار.. بهدیوان خاقانی شروانی). 1382الدّین بدیل بن علی (خاقانی، افضل

.16)، 4551، (مجروزنامۀ جام مشاهی. وگو با بهاءالدّین خرّگفت).1395خرّمشاهی، بهاءالدّین (
:پایگاه تابناك). قصّۀ عمر شبلی و حافظ شیرازي.1389نژاد، فریبرز (خوب

.www.tabnak.ir/fa/news/111094
چاپ چهارم، شیراز: مرکز نشر دانشگاه شیراز..معالم البالغه).1376خلیل (محمّدرجایی، 

حبـوث يف.يرياز امن حلافظ الشّ حمّمد الفراتی من الغزل الثّ واربی و ابراهيم الشّ يتلقّ )؛ ١٣٩٣نژاد (يعلمرمي عّباسرسولی، حجت و 
.١١٤-٩٩)، ١٦(٤،األدب املقارن

تصـحیح و مقابلـه نـادر الـدّین کـزازي. میرجالل). دیوان اشعار رودکی. دیباچۀ1388(محمّدجعفر بن رودکی، 
: بنیاد فرهنگی و هنري رودکی.کریمیان سردشی. تهران

دمشق: وزارة الثقافة. .يجمموع ديوان حافظ الشرياز ).٢٠١٤(عّباسزليخه، علی 
، تطبیقـیفصلنامۀ نقد و ادبیّـاتپژوهی در ادب عربی.). گزارشی از حافظ1391وند، تورج و عطا الماسی (زینی

)6 ،(45-59.
».ما«نشریات قدّمه و تصحیح: ابوالقاسم حالت. تهران: سلسلهمدیوان سلمان ساوجی. ). 1371ساوجی، سلمان (

)؛ نقد ترجمۀ محمّد الفراتی از اشـعار حـافظ 1396(رضا شجريو عباس اقبالی؛ محسن سیفی؛فاطمه،سرپرست
.119-99)، 47، (پژوهش زبان و ادبیّات فارسی.)486و 454(بررسی موردي دو غزل 
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علی فروغی. تهران: هرمس.محمّد. تصحیح: ات سعديکلّی). 1385الدّین (سعدي، مصلح
:پایگاه الحیات). عمر شبلی یهدي دیوانه إلى سجّانه. 2016الدّین، محمّدعلی (شمس

www.alhayat.com/article/788652/s[hki
ل، تهران: فردوسی.. چاپ اوّنگاهی تازه به بدیع). 1368شمیسا، سیروس (

.میترا، تهران:اوّل. چاپ 3یش . ویرابیان).1381(-----------
، دانشـگاه آزاد اسـالمی پژوهشـنامۀ فرهنـگ و ادب). دو ایهام نویافته در شعر حافظ. 1388شوقی نویر، احمد، (

.119-99)، 8(5واحد رودهن، 
ران: مرکز النّ بعة األولیطّ ال.يرياز ديوان العشق شعر حافظ الشّ ).١٣٦٧، صالح (ياو الصّ  .قايفشر الثّ ، 
ها:نقل از برترین، بهنامۀ کرگدنهفته). بهترین دیوان حافظ شیرازي. 1395(اء، محمّدرضاضی

www.bartarinha.ir
)، 11، (مجلّۀ زبان و ادبیّات عربی). نقد و بررسی ترجمه غزلیات حافظ به زبان عربی، 1393عزیزي، محمّدرضا (

73-101.
کتـاب مـاه الدّین).وگو با محمّدعلی شمسات حافظ (گفت). شیرازیات ترجمان غزلی1385محمّدي، علی (علی

.87-82، آبان و آذر و دي، ادبیّات و فلسفه
.72-35)، 18، (خرد و کوشش). ساختمان تشبیه و استعاره در شعر حافظ. 1354فرشیدورد، خسرو (

قافية.دار املعامل الثّ : املختار و القاهرة.ملسائل البيانةعلم البيان دراسة حتليلي).١٩٩٨فّيود، بسيونی عبدالفتاح (
. تهـران:شناسـی سـخن فارسـی و عربـیبالغت تطبیقی؛ تحلیل و بررسـی زیبایی).1397، غالمرضا (کریمی فرد

.سمت
.چاپ چهارم، تبریز: ستوده.مکتب حافظ).1383مرتضوي، منوچهر (

حواشـی و تعلیقـات و تـراجم احـوالبا .دیوان منوچهري دامغانی). 1347منوچهري، ابوالنّجم احمد بن قوص (
محمّد دبیر سیاقی، چاپ سوم، تهران: زوار.

مه و تصحیح عزیزاهللا کاسب. چاپ چهارم، تهران:مقدّ.دیوان شمس تبریزي).1384(محمّدین الدّمولوي، جالل
.محمّد

ین کـزازي.الدّجالل. تصحیح میرشعاربدایع االفکار فی صنایع األ).1369واعظ کاشفی سبزواري، میرزا حسین (
.، تهران: مرکزاوّلچاپ 
ت حمّمدعلی مشس). قصائد جديدة يف٢٠١٧سني، امحد ( :يگاه جنوبيهالّدين. شرياز

http://janoubia.com
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علمّيةمقالة 

حبوث يف األدب املقارن (األدبني العريب والفارسي)
١٥٠- ١٢٧صص. ، ١٤٤١خريف، )٣٥(٣جامعة رازي، الّسنة التّاسعة، العدد 

اويالصة لشعر حافظ للمرتجم صالحمجة العربيّ دراسة ونقد اجلوانب البالغية يف الرتّ 

١غالمرضا کرميي فرد

ا،   واز، إيرانهأهواز، أان تشمر امعة شهيد جب، ةسالميإلعارف ااملهليات و اإليةکلّ أستاذ مشارك يف قسم الّلغة العربّية وآدا

١/٣/١٤٤١القبول:١/٤/١٤٤٠الوصول:

امللّخص
املقارنــة بــني العــة يف الّدراســاتجــديرة للمطال شــک أنَّ أّي ترمجــة مــن الّرتمجــات العربيّــة لشــعر حــافظ فيهــا نقــاط اجيابيّــة وســلبّية متعــّددة و 

ـا وااألدبني الفارسي والعريب. ويف الّسياق ذاته، كّل من هذ لّنظـر الّشـکر واالهتمـالّـيت تسـتحقّ ه الّرتمجـات هلـا قيمتهـا اخلاّصـة  م. لكـن و
سـتطاعت اصـالح الّصـاوي هـل ينهـا ترمجـةبلصعوبة الّرتمجة؛ خاّصة يف الّشعر؛ هذا الّسـؤال يطـرح نفسـه أمامنـا أّن الّرتمجـات العربيـة ومـن 

الوصفي حياول اإلجابة –لي نهج الّتحليشعر حافظ؟ هذا البحث اّلذي يقوم على املأن تعّرب عن دقائق الّلغة واملفردات وعمق املعاين يف 
ّية وأسـاليبها عـرف الّلغـة الفارسـيأنّـه كـان على هذا الّسـؤال. ومبـا إىل أنَّ الّصـاوي عـاش حـوايل ثالثـني سـنة يف ايـران، فمـن املفـروض ابتـداءً 

ّن تر مة ودقيقــة. لكــن مــن خــالل هــذا البحــث اســتنتجودقائقهــا جّيــداً، لــذا نتوقّــع منــه أن يقــوم برتمجــة ســلي تطع ان مجــة الّصــاوي مل تســنا 
ـا لـن تسـتطيع ذلـك  ّ طرائـف خـرى. ولفهـم افضـل لّي ترمجـة أأتنقل بشكل جّيد، اجلوانب البالغّية والّصور اخليالّية لشعر حافظ وأعتقد أ

ـو ة معرفـة کاملـة لّلغـة الفارسـيّ ودقائق شعر حافظ واألعمال القّيمـة يف األدب الفارسـي، جيـب معرفـة لثّقافـة الفااإلملـام  رسـّية بـدالً مـن ا و
الّرتمجة.
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